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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
 
Sinds 2009 worden in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) Implanteerbare cardioverter-
defibrillatoren (ICD’s) geïmplanteerd. De laatste jaren betreffen dit ca. 200 ICD-implantaties per 

jaar. De prevalentie van het inplanteren van een ICD neemt nog steeds toe. Dit komt door het 
uitbreiden van implantatie indicaties en een langere levensverwachting (1). Wanneer er steeds 
meer ICD dragers bijkomen, neemt ook de prevalentie toe dat de ICD levensreddend moet 
ingrijpen. Dit doet de ICD door middel van o.a. ICD-shocks. Hoewel de frequentie van ICD-shocks 
varieert in de literatuur, is te zeggen dat een aanzienlijk deel van de patiënten shocks krijgt na 
ICD-implantatie. Gemiddeld in onderzoeken ligt het percentage dat een ICD-dragende patiënt te 

maken krijgt een ICD-shock tussen de 30 en 50% in de eerste 5 jaar na implantatie (2).  
 

In de praktijk spreken de CIED-technici van het MCL veel ICD dragende patiënten. Hierbij twee 
voorbeelden van patiënten die een levensreddende ICD-shock hebben gehad: 
 

1. Een patiënt waarbij de ICD-therapie uit is gezet nadat deze patiënt een levensreddende 
ICD-schok had gehad. De reden voor de patiënt om de ICD-therapie uit te laten zetten 

was, dat hij dit niet verwacht had en nooit meer een ICD-shock wilde ervaren. 
2. Een patiënt heeft twee levensreddende ICD-schokken gehad tijdens het toiletbezoek thuis. 

De patiënt gaf aan nog steeds klachten te ervaren van angst voor toiletbezoek, durft niet 
alleen te zijn enz.   

 
Uit deze voorbeelden blijkt dat de ICD-shock een grote impact heeft op het leven van deze 
patiënten. Patiënten kunnen te kampen krijgen met fysieke achteruitgang. Daarnaast kunnen 

mentale klachten ontstaan, zoals angst en depressie. De nazorg van ICD-shocks gebeurd al jaren 
op dezelfde manier, volgens een vaste informele werkwijze. Voldoet deze zorg wel aan de 
patiëntbehoefte? 

 
ICD's hebben een revolutie teweeggebracht in de benadering van de preventie van plotselinge 
hartdood. Klinische trials hebben uitgewezen dat de ICD de kans op een plotse hartdood 

aanzienlijk verkleind. Hierna is de focus in studies komen te liggen op patiëntgerichte uitkomsten 
zoals ICD-acceptatie en kwaliteit van leven. Ook de ICD-shock is onderzocht vanwege de 
mogelijke traumatische impact. Ondanks deze inzichten zijn de effecten van ICD-shocks bij ICD-
patiënten nog steeds vaak slecht begrepen in de klinische praktijk. De nadruk bij de cardiologie 
ligt nog steeds op de medische cure: het behandelen van de hartziekte. De kwaliteit van zorg  
wordt bepaald aan de hand van herstel- en genezingskansen. Wanneer fysieke en mentale 
klachten naast de ziekte onderkend worden kan het maatschappelijk en economisch zorgen voor 

een verhoogd zorggebruik en een toename in de zorgkosten. Eigenlijk zou de preventie en 
indicatie van fysieke en mentale klachten moeten staan voor uitgebreide zorg. Een 
multidisciplinaire aanpak is voor chronisch zieken zoals ICD-dragers van groot belang. Wanneer de 
patiënt tijdig doorverwezen wordt, naar bijvoorbeeld een psycholoog, heeft dit een positieve 
invloed op de heropnames en de verblijfsduur in het ziekenhuis, wat weer een verlaging van 

zorgkosten op kan leveren. Ook de kwaliteit van zorg gaat hiermee omhoog. De zorg wordt op de 
juiste plaats geleverd, bij de juiste specialist, waarbij de patiënt nog beter geholpen wordt.  

 
In de literatuur wordt weinig gesproken over de klinische praktijk. Navraag bij twee andere 
ziekenhuizen leert dat er weinig aandacht is voor nazorg na een ICD-shock. Met dit onderzoek 
wordt getracht om de betrokken medewerkers handvaten te geven om tijdig en de juiste zorg aan 
deze patiënten te bieden.  
 

Met het oog op het toenemende aantal geïmplanteerde ICD’s, neemt ook het aantal patiënten die 
een ICD-shock krijgen toe. Het ‘krijgen’ van shocks door patiënten behoeft zorg. De ICD moet 
uitgelezen te worden, waarna de cardioloog een mogelijke oorzaak kan vaststellen. Daarop kan 
een behandeling gestart of aangepast worden, om de kans op een ICD-shock in de toekomst te 
verkleinen.  Deze nazorg drukt op de capaciteit van het ziekenhuis. Wanneer de fysieke en 
mentale toestand van de patiënt niet begrepen wordt, bestaat de mogelijkheid dat de patiënt 
vaker terugkomt op het spreekuur van de CIED-technicus of cardioloog. Dit is een toename van 

het zorggebruik. De capaciteit van tijd en personeel is beperkt. Dit zorgt voor een verhoogde 
werkdruk. Vanuit het MCL bestaat het verzoek om de nazorg omtrent ICD-shocks te optimaliseren.  
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1.2 Doelgroep 
 
De doelgroep die belang kan hebben bij dit onderzoek: 

 CIED-technici: spreken de patiënt vaak als eerste na een ICD-shock. Het beter begrijpen 
van ICD-patiënten zal helpen om meer empathie te tonen. Daarnaast zijn ze beter in staat 

signalen op te pikken over, waar de patiënt extra zorg behoeft op het gebied van fysiek en 
mentaal welbevinden. 

 Cardiologen met device patiënten onder hun hoede: dragen de eindverantwoordelijkheid. 
Ook in hun spreekuur moet ruimte zijn voor fysiek en mentaal welbevinden van de 
patiënten. Waar nodig kan de cardioloog de patiënt verwijzen naar de psycholoog. 

 Verpleegkundig consulenten van de cardiologie: zij spelen een sleutelrol in het 

ondersteunen van de cardioloog op het gebied van fysiek en mentaal welbevinden van 
patiënt. Zij verlenen de eerste zorg op dit gebied. 

 

Andere stakeholders of belanghebbenden binnen de organisatie zijn: 
 Beleidsbepalers van het hartcentrum: het kan zijn dat door dit onderzoek meer aandacht 

moet komen voor het fysieke en mentale gesteldheid van ICD-dragers. Mogelijk vraagt dit 
om beleidswijzigingen. 

 De afdeling psychiatrie: inzichtelijk wordt gemaakt wat er leeft en speelt onder de ICD-
dragende patiënten na een ICD-shock.  

 Afdelingsmanagement: als er inzichtelijk is gemaakt wat er leeft bij de patiëntengroep kan 
de kwaliteit van zorg worden geoptimaliseerd. 

 

1.3 Doelstelling 
 
Dit onderzoek heeft tot doel om na te gaan hoe de patiënt de nazorg omtrent ICD-shocks ervaart 
in het MCL en welke kansen er zijn om de patiëntenzorg op dit onderwerp te verbeteren. 

 

1.4 Vraagstelling 
 
Onderzoeksvraag: 

 
Welke aanbevelingen kunnen er, vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige patiënt, 
worden gegeven ten aanzien van het huidige nazorgbeleid omtrent ICD-shocks in het MCL? 
 
Deelvragen: 
 

1. Wat is het doel en de indicatie van de ICD en welke plaats heeft de ICD-shock hierin? 
2. Wat is er in de literatuur bekend over de fysieke- en mentale impact van ICD-shocks bij de 

ICD-dragende patiënt en hebben multiple shocks en onterechte shocks invloed op deze 
impact? 

3. Hoe verloopt het huidige nazorgtraject omtrent ICD-shocks in het MCL? 

4. Hoe omschrijven patiënten van het MCL de impact van een ICD-shock? 
5. Hoe ervaren patiënten het nazorgbeleid in het MCL omtrent ICD-shocks? 
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2 Onderzoekontwerp 
 

2.1 Onderzoekopzet 
 
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag en de deelvragen is gekozen voor kwalitatief 
onderzoek. Kwalitatief onderzoek richt zich op de meningen en ervaringen van de te onderzoeken 
doelgroep. Het karakter van de onderzoeksvraag is beschrijvend van aard. Dit houdt in de 
resultaten in woorden worden uitgedrukt niet in cijfers (3). De onderzoeker is geïnteresseerd in de 
beleving van de respondent, dat maakt de verzamelde data subjectief en dat maakt ook het 
onderzoek kwalitatief van aard (4). 

 

 
Schema 1: Schematische weergave van de onderzoeksopzet. 
 

Dit onderzoekmodel is een schematische weergave van de stappen die gezet zijn om de 
doelstelling van het onderzoek te bereiken. Deze stappen worden in paragraaf 2.3 uitgelegd aan 
de hand van de gebruikte methoden. 
 

2.2 Onderzoekspopulatie en steekproef 
 
Vanaf het begin dat het MCL ICD’s implanteert is een ‘shock doc’ bijgehouden. In dit document 
worden jaarlijks alle patiënten met ICD-shocks bijgehouden. Met de analyse methode uit boek van 

Baarda et al., 2021 (3) is de volgende onderzoekspopulatie naar voren gekomen: 
 

Inclusiecriteria 

Onderzoekseenheden? Individuele personen 

Wie? ICD-dragende patiënten 

Wat? Ervaringen na een ICD-shock 

Waar? Patiënten van het MCL 

Wanneer?  ICD-shock minimaal een halfjaar geleden 
 ICD-shock niet langer dan anderhalf jaar geleden 
 Praktisch: patiënten die tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 

2021 een ICD-shock hebben gehad. 
De patiënten die in dit tijdvak een ICD-shock hebben gehad, zijn 
gekozen omdat deze periode geschikt is terug te blikken op de 

gebeurtenis. 

 
Tabel 1: Inclusiecriteria 
 

Verzadiging 
Het aantal interviews dat is afgenomen, hing af van de verzadiging, ook wel saturatie genoemd. 
Dit houdt in dat er door is gegaan met het verzamelen van onderzoeksmateriaal tot zich geen 
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nieuwe informatie meer voordoet (3). Uiteindelijk zijn er 15 interviews afgenomen. Na interview 12 

is er verzadiging opgetreden. Dit is getoetst doordat de nieuwe dataverzameling informatie 
opleverde die al in de uitkomsten was verwerkt (5). Het voegde niets meer toe aan de begrippen 
en relaties. De antwoorden op de deelvragen konden na interview 12 worden gegeven. 

 

2.3 Methoden 
 
Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag is informatie verzameld door middel van deelvragen.  
 

2.3.1 Literatuur onderzoek 
 

Deelvraag 1, 2, en 3 betreft literatuur onderzoek. 
 
Deelvraag 1: 
Door met name richtlijnen te bestuderen is informatie gezocht over de functie en de indicatie van 

de ICD.  
 
Deelvraag 2:  

Psychologie is een zeer breed onderwerp: de ‘beleving’ van een ICD-shock bij de patiënt kan zeer 
divers zijn. Met vooronderzoek is geprobeerd dit in te kaderen. De volgende punten worden 
uitgelicht omdat deze punten van belang zijn om de behoefte van nazorg in te kunnen schatten 
vanuit de theorie: 
 

 Impact op de fysieke gesteldheid 

o Achteruitgang hart 
o Pijnklachten door een shock 

 Impact op de mentale gesteldheid 
o Angst 
o Depressie 

 Invloedrijke factoren op de gesteldheid van patiënten na ICD-shocks 

o Multiple shocks 

o Onterechte shocks 
 
Voor deze literatuurstudie zijn de volgende bronnen geraadpleegd: Pubmed en Google Scholar.  
PsychInfo zou ook een goede bron geweest kunnen zijn, maar vanuit het MCL is het niet mogelijk 
om een persoonlijke inlog te krijgen. Daarom is deze bron niet geraadpleegd. 
 
De zoekstrategie1 leverde een brede selectie op. Artikelen die afgevallen zijn, zijn artikelen over 

angst, depressie en PTSS in combinatie met alleen een ICD. Voor dit onderzoek zijn alleen ICD-
dragende patiënten meegenomen die een ICD-shock hebben gehad. 
 
Verder is gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode:  

 vanuit een artikel zijn ook andere interessante aanbevolen artikelen bezocht. 
 vanuit de literatuurlijst van een artikel zijn andere relevante artikelen gevonden. 

 

De gebruikte artikelen dateren van 2000 tot 2021. Dit is een grote reikwijdte,  omdat de 
psychische impact van ICD-shocks van alle tijden is en omdat deze artikelen relevante informatie 
bevatten voor het onderzoek. 
 
Deelvraag 3: 
Om antwoord te krijgen op deze deelvraag, is de volgende basis gelegd: 

 Er is in het protocollenportaal Iprova gezocht naar informatie over eventuele werkwijzen 
op dit gebied. 

 Er is een uitgebreid gesprek geweest met een verpleegkundig consulent over haar 
werkwijze. 

 Er is een uitgebreid gesprek geweest met een device-cardioloog over haar ervaringen. 
Daarnaast is iedere device-cardioloog, die werkzaam is bij MCL gevraagd naar data over 
doorverwijzingen op fysiek en mentaal gebied.  

 

                                                           
1 Zie bijlage I voor een overzicht van de zoektermen. 



9 
 
 

2.3.2 Dataverzamelingsmethode 
 
Interviews 

Deze laatste twee deelvragen vormen het empirisch onderzoek. Om data te verzamelen, zijn 
interviews afgenomen. Bij deze methode staat de beleving van de patiënt voorop. De vorm van de 
interviews zijn semigestructureerde interviews geweest: open- en gesloten vragen (4). De 
structuur is vastgelegd in een vragenlijst2. Hierin zijn een deel van de vragen vastgelegd. Bij 
antwoorden is doorgevraagd en naar voorbeelden gevraagd. Door daarnaast open vragen te 
stellen, is diepgang in de interviews aangebracht. Alle onderwerpen zijn in elk interview aan bod 
gekomen om de betrouwbaarheid en validiteit te verhogen.  

 
Gemiddeld hebben de interviews 25 minuten geduurd. Van elk interview zijn audio-opnamen 
gemaakt. Door opnameapparatuur te gebruiken, kon de volledige aandacht op de patiënt worden 
gericht. Om het gesprek soepel te laten verlopen en toevallige factoren zoveel mogelijk uit te 
schakelen zijn de volgende maatregelen getroffen: 

 De interviewer heeft schuin tegenover de geïnterviewde gezeten: dit maakt het minder 
confronterend. 

 Vertrouwen van de respondent is gewonnen door eerst over ‘koetjes en kalfjes’ te praten. 
Daarna werd de opname gestart. 

 Aan het begin van elk interview is de informed consent3 doorgenomen en getekend. 
Hiermee verleende de patiënt toestemming voor deelname aan het onderzoek en de 
gegevensverwerking. 

 De volgende gesprekstechnieken zijn toegepast: luisteren, doorvragen en samenvatten 

(LSD), oogcontact, knikken, hummen.  
 Aan het einde van elke interview zijn de respondenten bedankt met een uitrijkaart en een 

bon voor een kop koffie in het ziekenhuisrestaurant. 
 Om de ‘kinderziektes’ te onderscheppen, is het eerste interview samen gedaan met de 

afstudeerbegeleider.  

 
Validiteit  
Validiteit geeft aan in hoeverre het meetinstrument meet wat het moet meten (3,4). Om de 
validiteit in dit onderzoek zo hoog mogelijk te houden, zijn een aantal maatregelen genomen:  
Ten eerste is het juiste onderzoeksdesign gekozen, namelijk een kwalitatief onderzoek. Met 

kwalitatief onderzoek worden de meningen en ervaringen van patiënten uitgevraagd. De tweede 
maatregel is een vragenlijst samengesteld door zorgprofessionals (een verpleegkundig consulent,  
een device cardioloog en de onderzoeker). Gezamenlijk is beoordeeld of de vragenlijst meet wat er 
gemeten moet worden. De derde maatregel is volledige anonimiteit van de ondervraagden. Op 
deze manier wordt de kans op sociaal wenselijke antwoorden verkleind. Ook wordt hiermee de 
privacy gewaarborgd. Een proefinterview is de vierde maatregel. Door het uitvoeren van een pilot 

is gekeken of de vraagstellingen correct zijn om antwoord te kunnen geven op de 
onderzoeksvraag. De laatste maatregel is het opnemen van de interviews. Dit verhoogt de 
validiteit doordat de gesprekken terug te luisteren zijn en het komt de kwaliteit van het 
transcriberen ten goede. 
 
Betrouwbaarheid  

De betrouwbaarheid is de mate waarin geen toevallige fouten in het onderzoek geslopen zijn (3,4). 

Dit houdt in dat als iemand anders het onderzoek uitvoert, hij/zij op hetzelfde resultaat uitkomt. 
Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te verhogen zijn verschillende maatregelen getroffen. 
Ten eerste is gebruikt gemaakt van semigestructureerde interviews. De interviews bestaan uit een 
topic- en vragenlijst. Met behulp van deze lijst heeft het interview een vaste vorm gekregen 
waardoor de kans op toevallige fouten wordt verkleind. Verder is een rustige ruimte gecreëerd 
zodat de geïnterviewde de vragen goed kon horen en zich kon concentreren. Ook is gebruikt 
gemaakt van peer feedback. Dit houdt in dat de afstudeerbegeleider meegekeken heeft met het 

onderzoek en de verslaglegging hiervan. Dit verkleint de mogelijkheid op het ontwikkelen van 
toeval. De vierde maatregel is het opnemen van het gesprek geweest. De interviews konden dan 
teruggeluisterd worden. Zo werd de kans op fouten in de transcriptie verkleind. Daarnaast is het 
eerste interview afgenomen door twee personen, de onderzoeker en de afstudeerbegeleider. 
Hierbij werd gekeken of de vragen duidelijk voor de patiënt waren en antwoord gaven op de 

                                                           
2 Zie bijlage II voor de vragenlijst. 
3 Zie bijlage III voor het toestemmingsformulier. 
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centrale vraag. De laatste maatregel is het toepassen van de thematische analyse. Deze methode 

is gebruikt om de betrouwbaarheid van de resultaten te verhogen. 
  
Representativiteit en generaliseerbaarheid  

Representativiteit betekent dat de steekproef die je trekt de populatie vertegenwoordigt (3,4). In 
het ‘shock doc’ staat dat 53 patiënten tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 een ICD-shock 
hebben gehad. Er werden patiënten geïnterviewd totdat de interviews geen nieuwe informatie 
meer opleverden. Op deze manier is het aannemelijk dat de groep patiënten die ondervraagd is, 
alle patiënten met een ICD-shock vertegenwoordigd. Het aantal onderzoekseenheden, of de 
grootte van de steekproef, is belangrijk om de resultaten kunnen generaliseren. Vooraf was het 
aantal interviews omwille van de tijd ingekaderd tot maximaal 20. Dit aantal was mogelijk te klein 

om de generaliseerbaarheid te waarborgen.  Desondanks zijn de resultaten goed generaliseerbaar 
omdat na 12 interviews verzadiging optrad, ruimschoots binnen het aantal geplande interviews. 
Toch zou er sprake kunnen zijn van inhoudelijke generaliseerbaarheid omdat verzadiging gehaald 
is binnen het aantal geplande interviews. De steekproef kan gehouden bij een groep met eenzelfde 

problematiek. 
 

2.3.3 Data-analyse 
 
Transcriberen van interviews 
De interviews zijn binnen 48 uur na afname getranscribeerd. Transcriberen is het uitschrijven van 
een gesproken opname. De keuze om dit binnen dit tijdspan te doen, is gelegen in het feit dat het 
gesprek vers in het hoofd van de interviewer zat.  

 
Analyse 

De verkregen data uit de interviews is geanalyseerd met de thematische analyse methode uit het 
boek van Verhoeven (2018). Er is gekozen om gebruik te maken van deze analyse, omdat de 
standaardisatie de betrouwbaarheid van de resultaten verhoogt (4). 
 
Stap 1 Verkennen 

Deze stap bestaat uit het verkennen van de gegevens. Alle teksten zijn uitgebreid doorgelezen. De 
teksten zijn verdeeld in relevante tekstfragmenten (uiteenrafelen). 

 
Stap 2 Coderen 
In deze fase zijn de tekstfragmenten gecodeerd. Deze codes geven een samenvatting van het 
interview en zijn bedoeld om het materiaal samen te vatten (5). 
 
Stap 3 Thematiseren 

In deze fase zijn codes gegroepeerd, genaamd dimensies (5).  
 
Stap 4 Reviseren en verfijnen 
Tijdens deze review-fase zijn de thema’s van fase 3 nog een keer tegen het licht gehouden. Het 
resultaat is de definitieve set codes en dimensies. 
 
Stap 5 Vaststellen en structureren 

In stap 5 zijn verbanden gelegd tussen en binnen de thema’s. Begrippen zijn onderverdeeld in 
dimensies en codes. 
 
Stap 6 Presenteren 
Tenslotte zijn de verbanden samengebracht in een diagram/codeboom. Hiermee wordt antwoord 
gegeven op de deelvragen 4 en 5. 
 

ATLAS.ti 
Het doel van ATLAS.ti is om onderzoekers te helpen bij het ontdekken en systematisch analyseren 
van kwalitatief onderzoeksmateriaal. Om de resultaten inzichtelijk te maken is gedurende de 
stappen 2 t/m 6 gebruik gemaakt van het softwareprogramma ATLAS.ti.  
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3 Theorie 
 
ICD-shocks hebben de overlevingskans behoorlijk opgeschroefd. Wie een kamerritmestoornis heeft 
doorgemaakt en er uit ‘geshockt’ is door de ICD, is aanvankelijk blij dat hij of zij het overleefd 

heeft, maar na een tijdje komen er ook minder prettige gevoelens. Om de deelvragen 1 t/m 3 te 
kunnen beantwoorden, is naar relevante literatuur gezocht. Tevens vormt het de theoretische 
onderbouwing over het onderwerp. 
 

3.1 Doel van de ICD 
 
In Nederland worden wekelijks 300 mensen getroffen door een hartstilstand of circulatiestilstand, 
ook wel Sudden Cardiac Death of plotse hartdood genoemd. Plotse hartdood is de medische term 

voor een onverwachte dood, veroorzaakt door het verlies van hartfunctie (6). Circulatiestilstand 
wordt veelal veroorzaakt door een coronaire hartziekte waarbij een ventriculaire ritmestoornis 

ontstaat: ventrikeltachycardie (VT) of ventrikelfibrilleren (VF). 
Bij VF of een snelle VT met hemodynamische achteruitgang, moet (externe) defibrillatie worden 
uitgevoerd. Uitstel leidt tot verergering van de ischemie en verkleint de kans op een succesvolle 
behandeling. Al na 4 tot 5 minuten kan er onherstelbaar hersenletsel ontstaan (7). 

 
Voorheen werden patiënten na een ventriculaire aritmie behandeld met medicatie als anti-aritmica 

of werd het hartritme middels een chirurgische ingreep hersteld. Maar medicijnen of chirurgische 
ingrepen helpen niet wanneer aritmische gebeurtenissen zich plotseling voordoen. De uitvinding 
van de ICD heeft dit alles veranderd. De ICD is effectief in het corrigeren van een potentieel 
dodelijke ventriculaire aritmie (8). Een ICD is een klein apparaatje dat onderhuids wordt geplaatst 
bij mensen met kans op een ritmestoornis (primaire preventie) of bij mensen die een ritmestoornis 
hebben overleefd (secundaire preventie). De ICD kan een shock toedienen om 
kamerritmestoornissen te stoppen. Dit wordt defibrilleren genoemd. Binnen één minuut kan een 

ICD het afwijkende ritme herkennen en ingrijpen. Het apparaat is daarmee zeer snel en effectief, 
waardoor kans op onherstelbaar hersenletsel aanzienlijk wordt verkleind. Onder ICD-dragers is 

hiermee het risico op een plotse hartdood gedaald van 20-40% tot 1-2% per jaar (7). 
Shocktherapie is voor de patiënt erg merkbaar en kan leiden tot (een toename van) fysieke en 
mentale problemen. De impact van ICD-shocks wordt besproken in dit hoofdstuk vanaf paragraaf 
3.3. 

 

3.2 Indicatie van de ICD 
 

Zoals in de vorige paragraaf geschreven, krijgen patiënten een ICD geïmplanteerd wegens 
primaire of secundaire preventie4.  
 

3.2.1 Primaire preventie 
 
Patiënten die een ICD dragen wegens primaire preventie hebben een verhoogd risico op een fatale 

hartritmestoornis. Deze categorie patiënten is in grote lijnen onder te verdelen in 4 groepen (1): 

 
 Mensen met een oud hartinfarct die daardoor een verzwakte hartspier hebben. 
 Mensen met een cardiomyopathie. Deze groep heeft een verzwakking van de gehele 

hartspier die niet wordt veroorzaakt door een oud hartinfarct.  
 Mensen met hartfalen. Ook hier een verzwakte hartspier. Met het implanteren van een 

biventriculaire ICD (CRT-D), kan het gelijkmatig samentrekken van de linkerkamer worden 

bewerkstelligd.  
 Mensen met een aangeboren hartziekte. Vaak zijn dit jonge mensen met een ziekte die 

weinig voor komt. 
 

3.2.2 Secundaire preventie 

 

Patiënten die een ICD dragen wegens secundaire preventie hebben een kamerritmestoornis 
overleefd. Op dit moment wordt 1 op de 4 patiënten met succes gereanimeerd en op genomen in 

                                                           
4 In bijlage IV staan de aanbevelingen voor een ICD door de European Society of Cardiologie. Daarbij ook de 

betekenis van de Classes of recommendations en Levels of evidence (8).    
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het ziekenhuis (6). Volgens Van der Wall et all (2008) (7) is de kans op een recidief van 

kamerritmestoornissen bij patiënten zonder acute ischemie 20 tot 40% per jaar. Ischemische 
patiënten zullen eerst een revascularisatieprocedure ondergaan. Bij een deel van de 
gerevasculariseerde patiënten bestaat vervolgens geen verhoogd risico meer op ventriculaire ritme 

stoornissen. De spierkracht van het hart is voldoende. Echter wanneer de spierkracht onvoldoende 
is, blijft een risico bestaan op recidief en wordt toch een ICD geplaatst.  
 

3.2.3 Ejectiefractie: de spierkracht van het hart 
 

 
Figuur 1: Therapie indicaties voor patiënten met een verzwakte hartspier (8). 
 

Om de kracht van de hartspier te beoordelen en het punt te bepalen waarop een ICD is 

geïndiceerd, wordt de ejectiefractie bepaald middels een echo van het hart. Een meting via een 
MRI-scan is ook mogelijk. De ejectiefractie is een percentage dat uitdrukt hoeveel bloed er bij het 
samentrekken van de hartspier uit de linker en rechter kamer wordt geperst. Bij gezonde mensen 
is de ejectiefractie 60-70%. Bij een ejectiefractie kleiner dan 35% (zie figuur 1) is de hartspier 
dusdanig verzwakt, dat een reële kans bestaat op (herhaalde) kamerritmestoornissen met een 
plotse hartdood tot gevolg. Een ICD is geïndiceerd.  

 
Door het toedienen van een ICD-shock kan de hartritmestoornis weliswaar gestopt worden, maar 
de ICD lost het falen van het hart niet op.  
 

3.3 Impact op de fysieke gesteldheid 
 

3.3.1 Achteruitgang van het hart 
 
Hartfalen is een complex klinisch syndroom dat wordt gedefinieerd als een pompfunctiestoornis 
van het hart met de daarbij behorende symptomen. Vanwege deze pompfunctiestoornis met een 
gemeten ejectiefractie van <35% heeft de patiënt een ICD vanwege primaire of secundaire 
preventie gekregen. De patiënt kan klachten ervaren van moeheid, verminderde 
inspanningstolerantie of kortademigheid. Deze symptomen kan de patiënt in meer of mindere 
mate ervaren. De NYHA is een internationale standaard waarmee de ernst van symptomen van 

hartfalen wordt ingedeeld in een bepaalde klasse. 
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Tabel 2: de NYHA classificatie (8).  
 
De progressie van hartfalen is onvoorspelbaar en varieert van persoon tot persoon. In veel 
gevallen blijven de symptomen vrij lang (maanden of jaren) stabiel voordat deze verergeren. 

Soms neemt de ernst van symptomen geleidelijk toe. Deze kunnen zich echter ook snel 
ontwikkelen, bijvoorbeeld na een hartritmestoornis waarop de ICD levensreddend heeft ingegrepen 

met een ICD-shock. Waar patiënten eerst in NYHA klasse I zaten, kunnen ze nu symptomen 
ontwikkelen uit klasse II, III of zelfs IV. 
 
Er zijn geen studies gevonden waarin beschreven wordt hoe het fysieke klachten patroon verliep 
na een ICD-shock. Wel is de kans op mortaliteittoename na ICD-shocks onderzocht. Deze zijn voor 

dit onderzoek niet van belang, dit onderzoek gaat over fysieke impact bij leven. Echter een tweetal 
onderzoeken heeft het effect van ICD-shocks op sterfte én hartfalen onderzocht. In het onderzoek 
van MacIntyre et al (2019) (9) werden 776 patiënten onderzocht. Hiervan kregen 37% terechte 
ICD-therapie. Er was een significante toename van ziekenhuisopnames voor hartfalen 
geassocieerd met het ontvangen van 1 ICD-shock (HR 2,05; 95% BI 1,46-2,89; P < 0,0001) of 
meer dan één ICD-shock (HR 4,36; BI 2,53-7,52; P <0,0001) vergeleken met patiënten die geen 

ICD-therapie kregen. Ninni et al (2021) (10) concluderen dat er bij de S-ICD en terechte ICD-
shocks een verdrievoudiging van het aantal opnames wegens acuut hartfalen is. 
 

3.3.2 Pijnklachten na een ICD-shock 
 
Een ICD-shock wordt omschreven als een krachtige, pijnlijke klap op de borst of rug, die kort maar 

hevig is en daarnaast ook onvoorspelbaar. Uitspraken van patiënten zijn: “een grote klap op het 
lichaam, een stomp op de borst, geraakt worden door en vrachtwagen, geschopt door een muilezel 
of een vinger in een lichtfitting.” (11,12).  
 
De pijn bij een ICD-shock is gemeten in een onderzoek van Thylén et al. (2013) (13). Op een 
analoge schaal van 0-10 (waarbij 0 geen pijn/angst betekent en 10 de ergst denkbare pijn/angst) 
beoordeelden de patiënten pijn bij een ICD-shock gemiddeld met een 4,7. Dit kan worden 

omschreven als milde pijn.  
 
In een onderzoek van Marcus et al. (2011) (14) wordt de mate van pijn die wordt ervaren als het 
gevolg van een ICD-shock, toegeschreven aan het aantal shocks en aan het feit de shock terecht 
was of niet. Precies deze factoren worden verder beschreven in paragraaf 3.2.3. 
 

In een onderzoek van Sears et al. (2017) (15) is o.a. de fysieke activiteit van de patiënt na een 

ICD-shock gemeten. De gegevens werden verkregen uit de accelerometer van de ICD. De 
gegevens geven aan dat de activiteit significant verminderde na een ICD-shock (−23,7 min/d, 
95% BI −30,2 tot −17,2 min/d; P < .0001 ) Na ongeveer 90 dagen herstelde de activiteit zich 
naar het niveau van vóór de ICD-shock. Met dit onderzoek is echter niet te zeggen of de afname 
van dagelijkse activiteit te wijten is aan pijnklachten na een ICD-shock. 
 

Hoewel de meeste mensen een schok tot op zekere hoogte kunnen verdragen, is de shockervaring 
onaangenaam. Een aantal factoren houden verband met beleving van pijn. 

 

3.4 Impact op de mentale gesteldheid 
 

Wat de mentale toestand van ICD-patiënt betreft, zijn er een aantal verschijnselen beschreven: 
meestal depressieve en/of angstige klachten, wat kan leiden tot posttraumatische stress. 
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3.4.1 Angst en depressie 
 

 
Tabel 3: Definities en prevalentie van mentale gesteldheid bij ICD-dragers. 

 

3.4.2 Presentatie van symptomen en gedrag 
 
In de literatuur wordt gesproken over twee soorten angst: angst voor een ICD-shock en angst na 
een ICD-shock. 
 
Angst voor een ICD-shock  

Dit zijn ICD gerelateerde zorgen. De ICD-dragende patiënt is angstig voor een (eventuele) 
toekomstige ICD-shock. Ook aan ziekte gerelateerde angst en hypochondrie kan een oorzaak zijn 
dat de ICD-dragende persoon denkt een levensreddende ICD-shock nodig te hebben. 
 
Angst na een ICD-shock.  
Wanneer de patiënt de ventriculaire aritmie heeft overleefd na een ICD-shock, kan een gevoel 
ontstaan de controle te verliezen. Om deze angst te beteugelen wordt geprobeerd ICD-shocks te 

voorspellen. Dit kan echter tot vermijdingsgedrag leiden; fysieke activiteiten worden vermeden als 
de patiënt in het verleden een ICD-shock heeft gekregen plaatsgevonden tijdens (bijvoorbeeld) het 
sporten. Patiënten willen dat de hartfrequentie niet oploopt. Dit remt de fysieke activiteit. Dit 

vermijdingsgedrag kan angst verminderen, maar vaak is het tegenovergesteld het geval en 
versterkt het hun angst.  
  
Soms komen patiënten in situaties terecht waarbij normale sympathische reacties optreden. Met 

ICD-shockangst worden deze reacties onjuist geïnterpreteerd, waardoor een paniekstoornis kan 
ontstaan. Er komen angstsymptomen opzetten: warmte, trillen, zweten en hartkloppingen. Er 
ontstaat letterlijk doodsangst, waarop gedacht wordt dat de ICD moet ingrijpen (19). Wanneer 
patiënten zich veel zorgen maken over ICD-shocks zet dit aan tot meer sympathische reacties en 
kan het lijden tot een angststoornis waarbij chronisch psychomotorische agitatie (onrust en 
spanning) en waarbij overmatige spierspanning ontstaat (18). Na verloop van tijd kunnen angst en 

vermijding de levensstijl nadelig beïnvloeden. 
 
Depressieve symptomen 
Ook depressieve symptomen kunnen de levensstijl nadelig beïnvloeden. Op lange of korte termijn 
kunnen symptomen ontstaan als buitensporig verdriet, Anhedonie - een verminderd vermogen om 

plezier te ervaren, verhoogde of verminderde eetlust (18). 
 

3.4.3 Studies naar angst en depressie i.c.m. ICD-shocks5 
 
Verbanden 
De mentale impact van ICD-shocks zijn van alle tijden. Dit is de reden dat er ook studies van 

ouder dan 10 jaar zijn bestudeerd. Er zijn een zestal studies gevonden die de associatie tussen het 
ontvangen van ICD-shocks en mentale klachten hebben bestudeerd. Sommige onderzoeken 
vonden wel een verband (19,20), terwijl andere onderzoeken geen dergelijk bewijs hebben 
gevonden (21,22,23,24). 
 
Samenhang 
De onderzoeken die geen bewijs hebben gevonden (21,22,23,24), geven aan dat de psychische 

problemen samenhangen met ICD-gerelateerde zorgen zoals, persoonlijke controle bij ICD-shocks 

en betekenis geven aan de hartziekte en de daarmee mogelijk samenhangende ICD-shocks.  

                                                           
5 Zie bijlage V, tabel 1 voor studies naar de mentale gesteldheid na ICD-shocks 
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Periodiek 
Daarnaast zijn er onderzoeken die aantonen dat de nadelige mentale effecten beperkt blijven tot 
een bepaalde periode na de ICD-shock. Het onderzoek van Versteeg et al. (2011) (21) deed een 

meting drie en zes maanden na implantatie om posttraumatische stress (PTS) te meten. Bij drie 
maanden gaf de meting aan dat type-D persoonlijkheid, hoge pre-implantatie angsten en ICD-
shocks de determinanten voor PTS waren. Na zes maanden waren alleen pre-implantatie angst en 
ICD-zorgen, maar geen schokken, determinanten voor verhoogde PTS. Het onderzoek van Sandu 
et al. (2021) (25) toonde aan dat wanneer een ICD-shock optrad binnen de 30 dagen voorafgaand 
aan het meetmoment er meer psychische klachten waren dan events van langer geleden. 
 

Meetinstrumenten 
Er zijn geen specifieke meetinstrumenten voor psychische klachten na een ICD-shock. Meestal 
worden zelfbeoordelingsinstrumenten ingezet om dergelijke klachten te diagnosticeren. 
Voorbeelden hiervan zijn: ICDC- ICD Concerns, DS14- Type D persoonlijkheidsschaal, PDS- 

Posttraumatische Stress Diagnostische Schaal, HADS- ziekenhuis angst en depressie schaal, SF36 
- meetinstrument voor kwaliteit van leven (QOL), IESR -Impact of Events Schaal. Daarnaast zijn 

er ook onderzoeken met eigen vragenlijsten. Door deze grote variatie in meetinstrumenten zijn 
kwantitatieve cijfers moeilijk met elkaar te vergelijken (19,20,21,22,23,24). 
 
Prevalentie 
Brede spreidingen in prevalentie (zie tabel 3) kunnen de variabiliteit weerspiegelen in specifieke 
meetinstrumenten. Daarnaast is de mogelijke relatie tussen ICD-schokken en  
mentale klachten moeilijk te trekken, omdat de onderliggende hartziekte en een verslechtering 

daarvan deze klachten ook kan veroorzaken (25). 
 

Al met al geen duidelijke cijfers over angst en depressie na een ICD-shock. Echter het bestaan van 
deze klachten is wel bewezen en rechtvaardigen een serieuze benadering in dagelijkse klinische 
praktijk. 

 

3.5 Invloedrijke factoren op de gesteldheid van patiënten bij ICD-shocks 
 

3.5.1 Multiple ICD-shocks 
 
Wanneer een patiënt meerdere ICD-shocks ontvangt, wordt dit multiple ICD-shocks genoemd. 
Hiervan bestaan twee vormen: 

 Meer dan 5 ICD-shocks in 12 maanden (26). 
 3 of meer ICD-shocks in 24 uren. Oorzaak is vaak een elektrische storm die gekenmerkt 

wordt door drie of meer afzonderlijke episodes van ventriculaire aritmie binnen 24 uur, of 

onophoudelijke ventriculaire aritmie gedurende meer dan 12 uur (27). 
 
Geraghty et al (2019) (27) vermelden een prevalentie van multiple ICD-shocks tijdens de follow-
up tot 30%. Multiple ICD-shocks worden geassocieerd met een posttraumatische stressstoornis 
(PTSS). Dit houdt in dat er psychotrauma gerelateerde klachten zijn. Het gaat om klachten die 

samenhangen met herhaalde, langdurige en interpersoonlijke gebeurtenissen. 
 

 
 
 
Figuur 2: Continuüm van 
implanteerbare cardioverter-
defibrillator (ICD) 
schokrespons. PTSS, 
posttraumatische 

stressstoornis (28). 
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Figuur 2 beschrijft het psychologische continuüm wat een patiënt kan ervaren als gevolg van een 

ICD-shock. Multiple shocks doen de kans op angst- en depressieklachten toenemen, waarbij PTSS 
kan ontstaan. Patiënten belanden in kritieke situaties en worden geconfronteerd met de dood. In 
tabel 4 worden de  stress-veroorzakende factoren en stressreacties op multiple shocks 

beschreven. 
 

 
Tabel 4: stress-veroorzakende factoren en emotionele stressreacties bij multiple shocks (27,29). 
 
De prevalentie van PTS wordt geschat tussen de 20 en 40%. Vooral de symptomen van PTSS zijn 
in de eerste maanden na de ICD-shocks fors hoger (24). 
Velen isoleren zich sociaal en emotioneel en ontwikkelen uitgesproken vermijdingsgedrag.  
Over het algemeen vermijden alles wat met de ervaring in verband wordt gebracht: ze praten er 

niet over, vermijden betrokken mensen en komen niet op de plaats waar het gebeurde (27,29).  
 

3.5.2 Onterechte ICD-shocks6  
 
Een terechte shock wordt gegeven als de ICD een kamerritmestoornis detecteert zoals VT en VF. 
Een onterechte shock is een shock die afgegeven is zonder dat er sprake van een ventriculaire 
tachycardie.  

 
Ondanks dat in de afgelopen jaren, naast het gebruik van antiaritmische medicijnen technische 
vooruitgang is geboekt, ligt de prevalentie van onterechte shocks nog tussen de 10 en 24% (30). 
Onterechte shock therapie kan worden veroorzaakt door malfunctie van de ICD-lead zelf of door 
beïnvloeding van buitenaf (noise). In de meeste gevallen ligt de oorzaak in de supraventriculaire 
ritmestoornissen zoals boezemfibrilleren. Hierbij komt de kamerfrequentie boven de detectiegrens 
die is aangegeven voor kamerritmestoornissen, zonder het onderscheid met 

boezemritmestoornissen te kunnen maken.  
 
Een voorspeller voor onterechte ICD-shocks is een jongere leeftijd (<60). Deze personen 
vertoonden significant vaker chronisch atriumfibrilleren (AF) en hadden vaker meer dan drie 
onterechte shocks (31). Snelle ritmestoornissen uit de boezem geven als regel geen aanleiding tot 
bewustzijnsverlies, een ICD-shock hierbij zal dus bij bewustzijn gegeven worden. Meer dan de 
helft van de patiënten (57%) ervaart de ICD-shock bij bewustzijn als zeer traumatisch (32). 

Marcus, Chan en Redberg (2010) (14) onderzochten de pijnklachten na onterechte ICD-shocks 

versus terechte ICD- shocks. Patiënten vertoonden een hogere pijn score bij onterechte ICD-
shocks. Een opvallende uitspraak in de onderzoek was dat 33% van de personen met een 
onterechte ICD-shock had overwogen om de device te deactiveren.  

 
Onterechte ICD-shocks zijn nog steeds een probleem in de klinische praktijk. Een pijnlijke ICD-
shock wordt over het algemeen als acceptabel beschouwd als deze wordt gegeven om een 
levensbedreigende aritmie te beëindigen en als onaanvaardbaar als het om een onterechte ICD-

shock gaat. In het beperkte aantal onderzoeken naar de beleving van onterechte ICD-shocks, is 
veelal de conclusie dat een onterechte ICD-shock gepaard gaat met meer emotioneel leed. 

 

3.6 Huidig nazorgtraject omtrent ICD-shocks MCL 
 
Het zorgbeleid na ICD-shocks is niet specifiek in een protocol gedocumenteerd. De uitvoering ligt 
bij verschillende disciplines. Wanneer een ICD-shock is bevestigd na ICD-uitlezing (fysiek of via 

homemonitoring) wordt dit door de CIED-technici vastgelegd een document waarin alle ICD-shocks 

                                                           
6 Zie bijlage V, tabel 2 voor studies naar de beleving en pijn van onterechte ICD-shocks. 
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bijgehouden worden. De cardioloog bepaald het beleid na de ICD-shock zoals het aanpassen van 

de medicatie en/of het optimaliseren van de ICD-instellingen. Vervolgens wordt de verpleegkundig 
consulent7 gevraagd contact met de patiënt op te nemen voor nazorg. Als de patiënt is 
opgenomen, wordt een bezoek op de afdeling gebracht, anders wordt de patiënt een paar dagen 

na het voorval gebeld. Het tijdstip waarop contact wordt opgenomen is willekeurig. Hiervoor is 
geen beleid vastgelegd; dit wordt al vanaf 2009 zo gedaan. Inzichten hierover zijn er niet; het is 
bijzaak in de werkzaamheden van de verpleegkundig consulent.  
 
Reacties van patiënten bij het contact zijn variëren: nuchter, geschrokken, onder de indruk, even 
wennen. Enkelen zijn angstig. Van het contact wordt een notitie gemaakt in het dossier van de 
patiënt. Veruit in de meeste gevallen blijft het bij dit contact. Hierna is er geen zicht meer op de 

fysieke en mentale gesteldheid van de patiënt. Een enkele keer wordt de patiënt doorverwezen 
naar een klinisch psycholoog of maatschappelijk werker. Hier wordt geen documentatie van 
bijgehouden. 
 

Voorheen werd de patiënt na het uitlezen van de ICD gezien door de cardioloog. Sinds de 
coronapandemie, die begon in maart 2020, wordt de patiënt niet direct gezien na een ICD-shock 

door een cardioloog. Het zicht op eventuele fysieke en mentale problematiek wordt hierdoor 
minder. Deze taak is hierdoor meer bij de verpleegkundig consulent komen te liggen. Bij navraag 
bij een viertal device cardiologen8 blijkt dat gemiddeld 1 tot 2 patiënten per jaar per cardioloog 
worden doorverwezen naar een klinisch psycholoog. De device cardiologen geven de volgende 
redenen voor een doorverwijzing: 

 Een combinatie van psychische klachten bij hartfalen i.c.m. een ICD-shock. 
 Psychische klachten bij multiple-shocks. 

                                                           
7 Via persoonlijke communicatie met een verpleegkundig consulent van de hartfalen poli MCL. 
8 Via persoonlijke communicatie met device cardiologen MCL. 
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4 Empirie  
 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten beschreven. Om antwoord te krijgen op 
deelvraag 4 en 5 zijn interviews afgenomen. Uiteraard zijn de deze interviews geanonimiseerd: er 
wordt gesproken over respondenten.  

 

4.1 Respondenten 
 
Data van 28 patiënten zijn bekeken in het shock-doc van 2020 en 2021 van het MCL. Hiervan zijn 
21 patiënten benaderd wat resulteerde in een respons van 15 respondenten. Alle interviews zijn 
fysiek afgenomen; 13 respondenten zijn in het ziekenhuis geïnterviewd en 2 respondenten thuis. 

 
Redenen waarom niet benaderd: 
 Overleden 4x. 

 ICD-therapie uitgezet i.v.m. slechte 
gezondheid. 

 Telefoonnummer buiten gebruik. 

 Geen behandelrelatie meer volgens 
patiënten beheersysteem. 

 

Redenen geen deelname: 
 Niet gelukt fysieke afspraak te maken, 

want eilandbewoner. 
 Te veel psychische klachten. 
 Wil het achter zich laten. 

 Door vakantie respondent.  
 Op het laatste moment afgebeld vanwege 

corona gerelateerde klachten. 
 
Figuur 3 t/m 6 geven demografische gegevens over de respondenten weer.  

Figuur 3: Geïnterviewden verdeeld in leeftijdscategorieën            Figuur 4: Deelnemers interview man/vrouw 
 
 

Figuur 5: Reden ICD         Figuur 6: Tijd tussen de 1e ICD implantatie en de 1e  ICD-shock 
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4.2 Thema: mentale impact 
 
Het eerste thema gaat over de mentale impact van een ICD-shock. In het interview is gevraagd 
naar de ervaringen op mentaal gebied na een ICD-shock9.  
 

Gemoed 
Dit is de gemoedstoestand van de respondenten na de ICD-shock. Deze bestaat vaak uit een 
combinatie van factoren (indicatoren/codes). Van de vijftien respondenten geven dertien aan dat 
de ICD-shock emotionele impact heeft gehad. De door hen genoemde emoties zijn: bang, 
geschrokken, verdrietig en prikkelbaar. De respondenten zijn bang om alleen zijn, of te gaan 
slapen: wat als… Eén respondent heeft oppas gehad van zijn moeder, omdat hij niet alleen durfde 

te zijn. Twaalf respondenten hebben de ICD-shock bij bewustzijn meegemaakt. Ze hopen het nooit 
weer mee te maken. Drie respondenten gaven aan verdrietig te zijn (geweest): herinneringen aan 
vroeger en aan dierbaren kwamen boven. Eén respondent gaf aan heel prikkelbaar te zijn 
geweest: door de emoties kon deze persoon zich opwinden en erg uitvallen tegen naasten.  

Zes respondenten gaven aan nare herinneringen te hebben aan de ICD-shock. Vaak omdat dit 
gebeurde tijdens een dagelijkse gebeurtenis zoals autorijden, slapen, opstaan of kleren aandoen. 
Daarnaast wilde één respondent een pyjama niet meer dragen, want die werd gedragen tijdens 

het voorval. Een andere respondent lette ’s nachts altijd op de klok als het 3:17 uur was geweest: 
“want toen gebeurde het!” Of bij het passeren van de plaats waar het gebeurde: “Ik beleef de 
gebeurtenis dan weer.” Bij twee van de respondenten waren de herinneringen problematisch. 
 
 
 
 

 
 
 
Al deze emoties en herinneringen zorgen ervoor dat tien respondenten in meer of mindere mate 
angsten ervaren. Het levert spanningen op in de dagelijkse bezigheden en relaties. Ze durven 

bijvoorbeeld niet meer van de bestaande paden af te wijken. Ze zijn angstig dat er niemand in de 

buurt is om hen te helpen als het weer gebeurd. Daarnaast piekeren ze over de zin van hun 
bestaan, over hun toekomst: één respondent denkt erover na om eerder te stoppen met werken. 
Een aantal ervaart paniek aanvallen, waarin ze in bepaalde situaties echt de controle verliezen.  
 

 
Vijf van de respondenten geeft aan wel eens neerslachtig te zijn geweest of neerslachtige 
gedachten te hebben gehad. Niemand gaf aan depressief te zijn geweest, maar het houdt hun 

gedachten wel bezig. Afleiding zoeken is vaak de beste oplossing.  
Door vier respondenten is aangegeven dat hun concentratie vermogen verminderd is, maar de 
oorzaak kan ook de reanimatie of het hartinfarct zijn geweest. Ze geven aan dat het vaak moeilijk 

is hier om de vinger hier op te leggen. Drie respondenten hebben een schuldgevoel. Een 
schuldgevoel tegenover zichzelf: had ik die bètablokkers maar wel genomen. Een schuldgevoel 
tegenover de familie: want zij hebben er ook verdriet van. Als laatste bij dit thema hebben zes 
respondenten aangegeven slaapproblemen te ervaren. Vooral in het begin. Een aantal heeft 
aangegeven altijd al een slechte slaper te zijn geweest.  
 
Vertrouwen 

Op vertrouwen moet een beroep gedaan worden als over de omstandigheid geen zekerheid kan 
worden gekregen.  

                                                           
9 Zie bijlage VI boomdiagram 1 voor een samenvatting van de antwoorden over de mentale impact van een 
ICD-shock (output ATLAS.ti). 

“Maar ja, ik heb dat drie keer gehad met slapen gaan, in mijn slaap, opstaan en met het naar bed gaan. Dus alle 

varianten en dat zorgt er toch wel voor dat ik echt wel moeite mee gehad heb om te gaan slapen, je neer te 

geven, je over te geven, want je bent bang. Het kan weer gebeuren.” 

 

“Ik heb wel paniek aanvallen gehad. Er is dan een cirkeltje. Mijn hartslag gaat omhoog omdat ik denk: nu 

gebeurt het weer! Maar vervolgens gebeurt er niets. Dat is in de loop de tijd wel wat minder geworden. Maar het 

is echt vervelend, je heb echt geen controle meer over jezelf. Je bent verlamd, daar moet je weer doorheen, maar 

dat is soms heel moeilijk.” 
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Negen respondenten geven aan dat ze het vertrouwen in eigen lichaam kwijt waren na de ICD-
shock. Ze voelden zich erg onzeker. Hierdoor durfden ze zich niet meer in te spannen, omdat ze 
bang waren dat de hartslag weer zou oplopen en de ICD zou afgaan. 
 

4.3 Thema: fysieke impact 
 

Het tweede thema gaat over de fysieke impact van een ICD-shock. In het interview is gevraagd 
naar de fysieke ervaringen na een ICD-shock10.  
 
Pijn 
De respondenten omschrijven de ICD-shock als een: aanrijding, brandend gevoel, eng, heftig, 
klap, niet fijn zachtjes uitgedrukt, schrik of een stroomstoot. Vier respondenten hebben ook 

lichtflitsen gezien bij de ICD-shock. Geen van de respondenten heeft er echter pijnklachten aan 
overgehouden; het moment was heftig maar alleen op de dag zelf was het rond de pocket 
gevoelig.  
 
Actief 
Actief houdt in dat men bezigheden verricht. De ICD-shock heeft hier in meer of mindere mate 

invloed op gehad. De respondenten spraken liever niet over hun seksualiteit na de ICD-shock. Vijf 
respondenten gaven aan dat het wel invloed had op hun seksuele leven. Ze vinden de inspanning 
eng of het levert spanningen op. Eén iemand antwoordde: “we zijn ook geen twintig meer en 

lossen dit samen op.”  Na de ICD-shock zijn zes respondenten meer vermoeid (geweest). Een 
respondent vertelde dat haar ogen nu in middag wel eens dicht vallen, wat ze voorheen nooit had. 
Een ander wijt het aan het hart dat minder werkt. Bij geen van de respondenten is het echt 
problematisch. Op den duur gaat het zijn gangetje weer, bij sommigen in aangepaste vorm. Bij 

negen respondenten heeft de ICD-shock wel invloed op hun inspanningsvermogen en conditie 
gehad. De conditie verminderde door de angst om te bewegen. Bij een aantal is de dosering 
bètablokkers opgehoogd, waardoor inspannen lastiger wordt. 
 

 
Bij vijftien respondenten is het topsporten voorbij. Bijvoorbeeld met de racefiets wordt getoerd in 
plaats van de bergen op gefietst. De ander durft niet te sporten, vanwege de angst dat de hartslag 

oploopt. Als laatste werken dertien van geïnterviewde personen niet meer vanwege de 
pensioengerechtigde leeftijd. Eén respondent heeft meerdere ICD-shocks gehad en geeft aan de 

het concentratievermogen op het werk daardoor verminderd is.   
 

4.4 Thema: de impact in de praktijk 
 
Het derde thema gaat over de impact van een ICD-shock in praktische zin. In het interview is 
getracht de klachten om te zetten in tijd en herstel11. 
 
 

 
 

                                                           
10 Zie bijlage VI boomdiagram 2 voor een samenvatting van de antwoorden over de fysieke impact van een 
ICD-shock (output ATLAS.ti).  
11 Zie bijlage VI boomdiagram 3 voor een samenvatting van de antwoorden over de praktische impact van een 
ICD-shock (output ATLAS.ti). 

“Ja, toen ik het ziekenhuis uitkwam, na de ICD-shocks, was ik 103 kilo. Een paar maanden later was ik 122 kilo, 

omdat ik niks meer deed. Ik vertrouwde mijn lichaam niet meer. Dus je gaat niet bewegen en sporten. Normaal 

ging ik op de fiets naar het werk. Dat is negen kilometer heen en negen kilometer terug. Maar ja, dat doe je niet, 

want je weet niet of dat wel kan.” 

“Door de ICD-schokken  krijg ik een behoorlijke hoeveelheid metoprolol, waardoor ik geremd wordt tijdens 

inspanning. Uiteindelijk heeft dat invloed op mijn conditie en bemoeilijkt dat het sporten.” 



21 
 
 

Inschatting van angst 

Een enkele respondent had voor de ICD-shock(s) angst welke samenhangt met ICD gerelateerde 
zorgen. Na de ICD-shock(s) hebben zeven van de respondenten geantwoord dat hun angst is 
toegenomen. De factoren die daarmee samenhangen zijn besproken in paragraaf 4.2.1 en 4.2.2. 

 
Hoe omgaan met? 
Tien van de respondenten hadden in meer of mindere mate moeite met het feit dat zij een ICD-
shock hadden gekregen. Vier respondenten zijn actief bezig geweest om hun leven weer op de rit 
te krijgen. De één probeert zelf weer conditie op te bouwen, anderen sporten onder begeleiding 
(hartrevalidatie) omdat ze niet meer durfden te bewegen of te sporten. De laatste categorie 
doorgaans een paar maanden na de ICD-shock en meestal in overleg de cardioloog. Deze hulp is 

hun in eerste instantie niet aangeboden. Twee respondenten hebben psychische hulp gehad, 
omdat ze er zelf niet uitkwamen. 
 
Grip op leven terug/verwerking 

Elf respondenten hadden binnen aanzienlijke tijd hun leven weer op de rit. Zes geven aan dat het 
helemaal geen tijd gekost heeft en vijf spreken over een periode van een paar maanden tot een 

half jaar.  
 

 
Vier van de respondenten hebben aanhoudende klachten. Wat hierbij opvalt is, dat het de 
respondenten zijn die meerdere ICD-shocks hebben gehad. Van deze groep heeft ook de jongste 
respondent heeft het zwaar.  

 

4.5 Thema: huidig nazorgbeleid medisch 
 
Het vierde thema gaat over het huidige nazorgbeleid op medisch gebied. In het interview is 
gevraagd naar de medische behandeling en het contact met de cardioloog12. 
 
Snelheid waarmee patiënt gezien is en vaststellen oorzaak shock 

Alle vijftien respondenten zijn zeer tevreden over de snelheid waarmee zij gezien zijn na de ICD-
shock. Na contact met het ziekenhuis konden ze allemaal snel terecht om de ICD te laten uitlezen 
en werd de mogelijke oorzaak van de ICD-shock(s) vastgesteld. 
 
Medische aanpassing/oplossing 
Ook alle vijftien respondenten zijn heel tevreden over de medische care, het zorgen voor de 
gevolgen van de aandoening. Deze zorg valt onder de eindverantwoordelijkheid van de cardioloog. 

Bij dertien respondenten werd de medicatie (tijdelijk) opgehoogd. Bij één persoon zijn de ICD-
instellingen aangepast. Bij twee personen is inmiddels een vorm van ablatie uitgevoerd. Eén 

respondent is wel een ablatie aangeboden, maar die ziet hier voorlopig nog van af. 
 
Contact met de cardioloog 
Twaalf respondenten zijn tevreden over het contact met de cardioloog. Wel is vaak aangegeven 
dat dit contact sinds de corona pandemie telefonisch gaat. Dit wordt niet altijd als prettig ervaren. 

De respondenten hebben liever een fysieke afspraak. Twee respondenten verlangen/ verwachten 
meer empathie van de cardioloog: de ICD-shock is een hele heftige gebeurtenis in hun leven en zij 
zouden hier graag nog eens met de cardioloog over spreken. 

                                                           
12 Zie bijlage VI boomdiagram 4 voor een samenvatting van de antwoorden over de medische nazorg na een 
ICD-shock (output ATLAS.ti). 

“Ik ben nog wel wat aan het verwerken, maar ik denk wel dat ik nu op een 80 procent van de verwerking zit. 

Maar we zijn inmiddels wel twee jaar verder na de eerste  ICD-schok. Door meerdere ICD-schokken ben ik vaak 

weer onderuit gehaald.” 

 

“De cardioloog is altijd heel klinisch en technisch. Dat is ook belangrijk, maar een beetje meer begrip mag wel. 

De verpleegkundig specialist heeft  meer begrip, dat is wel prettig. Dat stelt je op je gemak.” 
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Gevoel van veiligheid 

Twaalf respondenten voelen zich veilig nadat ze behandeld zijn, na de ICD-shock. Ze denken dat 
de ICD niet snel weer af zal gaan. Drie respondenten hebben in mindere mate een veilig gevoel. 
De angst blijft dat de ICD mogelijk weer levensreddend moet ingrijpen.  

 

4.6 Thema: huidig nazorgbeleid mentaal 
 
Het vijfde thema gaat over het huidige nazorgbeleid op mentaal gebied. In het interview is 
gevraagd naar de ervaringen met de verpleegkundig consulenten en het tijdstip waarop contact is 

gezocht13.  

 
Het contact met de verpleegkundig consulent 
Tien respondenten zijn positief over de mentale nazorg die geleverd wordt door de verpleegkundig 
consulenten. Ze konden hun verhaal kwijt over de gebeurtenis. En bovendien kregen zij voldoende 
handvaten aangereikt om de ICD-shock te verwerken. Tien respondenten antwoordden dat ze het 
gevoel hadden altijd bij de consulenten terecht te kunnen voor zorg, maar dat die zorg in eerste 
instantie niet nodig was. Vier respondenten heb aangegeven dat zij geen ervaring hebben met de 

verpleegkundig consulent. Hierbij worden twee redenen genoemd: er is geen contact geweest of 
het contact is hen niet bijgebleven. Daarnaast geeft één respondent aan geen klik te hebben 
gevoeld met de verpleegkundig consulent. Daarom kon de respondent haar verhaal niet goed 
kwijt, waardoor ook de handvaten voor de verwerking niet zijn aangereikt. Het contact wordt door 
de respondent als onvoldoende beoordeeld.  
 

Met respondenten is gesproken over de nazorg die MCL biedt  na een ICD-shock. Vaak wordt 

psychische hulp aangeboden. En hartrevalidatie, maar, uit de interviews komt naar voren dat niet 
iedereen hetzelfde aangeboden is. Enkelen hebben hartrevalidatie gehad, maar vaak wisten 
respondenten niet dat deze mogelijkheid bestond. Om die reden antwoordden drie respondenten 
dat hen onvoldoende instrumenten zijn aangereikt om de ICD-shock te verwerken.  
 

 
Het contact moment 

Als de patiënt nog in het ziekenhuis ligt, wordt hij op verpleegafdeling bezocht en als de patiënt 
thuis is, wordt hij gebeld. Negen respondenten vonden dit de juiste timing om hun verhaal kwijt te 
kunnen. Zij hadden geen verdere hulp nodig voor verwerking van de ICD-shock. Vier 
respondenten hebben geen contact. Dit komt overeen met de respondenten die geen ervaring 
hebben in het contact met de verpleegkundig consulent. Twee respondenten vonden het fijn dat er 

snel na de gebeurtenis contact werd gezocht. Ze konden hun verhaal kwijt. Zij geven ook aan dat 
het voor het spreken over de verwerking nog te vroeg was. De ervaring moest eerst bezinken, pas 
daarna kun je overwegen wat je nodig hebt voor eventuele verwerking. Bij deze respondenten was 
op later tijdstip opnieuw contact gewenst. 

                                                           
13 Zie bijlage VI boomdiagram 4 voor een samenvatting van de antwoorden over de mentale nazorg na een 
ICD-shock (output ATLAS.ti). 

“De oplossing, bedacht door de cardioloog werkt in zekere zin, maar het is niet afdoende. Dat zeg ik ook wel 

tegen mensen als ze dat vragen: het kan altijd gebeuren, alleen weet ik nooit wanneer. Het is absoluut niet 

uitgesloten.  Simpel: het kan nog een jaar duren, maar het kan ook straks gebeuren.” 

 

“Ik ben zelf op zoek gegaan naar mogelijkheden om weer vertrouwen in mijn lichaam te krijgen. Na een paar 

maanden ben ik via de huisarts uitgekomen bij de fysiotherapeut. Maar als ik dit zo hoor, was hartrevalidatie 

ook iets voor mij geweest. Dat had tijd kunnen besparen,  zodat ik er misschien sneller weer bovenop was 

geweest.”   
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Wens voor contactmomenten 
Tien respondenten wensen geen eventuele (andere) contactmomenten. Bij het eerste contact kan 
eventueel afgesproken worden wanneer weer contact wordt opgenomen. Twee respondenten 
geven aan dat er minimaal tweemaal contact moet zijn: één keer om je verhaal kwijt te kunnen en 

op een later tijdstip voor wat er op dat moment nog nodig is voor verwerking. Daarbij worden 
verschillende tijdstippen genoemd: één, twee of vier weken na de ICD-shock(s).  

 

4.7 Overige informatie uit de interviews 
 
In deze paragraaf staan onderwerpen die in de interviews naar voren kwamen, maar die niet in 
een thema passen. Ze zijn echter wel noemenswaardig. Als laatste is in het interview gevraagd 
naar tips voor eventuele nazorg. Deze zijn opgenomen in bijlage VI14. 

 
Meerdere shocks geven meer klachten 
Uit de interviews is gebleken dat de respondenten de meerdere (multiple) shocks hebben gehad, 
meer mentale en fysieke klachten hadden. Daarnaast heeft deze groep langere tijd nodig (gehad) 

om de ICD-shocks te verwerken.  

 

Communicatie met ander ziekenhuis niet soepel 
Een respondent heeft vijf maanden geleden een ablatie in een ander ziekenhuis gehad. Nadien is 
de communicatie gebrekkig geweest, ook vanuit het MCL is niet meer contact met de patiënt 
opgenomen. Gebrekkig communicatie aldus de patiënt, die het allemaal veel te lang vindt duren 
en daarom maar wacht op de volgende halfjaarlijkse controle. 
 

Verwijzing naar externe zorgverlener niet soepel 

Een respondent wil vanuit praktisch oogpunt psychische hulp in eigen woonplaats. Maar het 
verwijzen loopt stroef, waardoor zorg nu aal maanden uitblijft. Oorzaak: de vele partijen die 
betrokken zijn zoals huisarts, MCL en een ander ziekenhuis.  
 
Geen hulp na thuiskomst 
Een respondent heeft positieve ervaringen tijdens de opname (klinisch). Toen werd er van alles 

geregeld, ook een consult met een klinisch psycholoog. Na thuiskomst was deze hulp er echter niet 
meer. Patiënt had het gevoel dat de deur dicht was en dat hij zichzelf moest redden. De patiënt is 
hier heel ontevreden over.  
 
 
 

                                                           
14 Zie bijlage VI tabel 1 voor de tips welke gegeven zijn door de respondenten voor goed nazorg bij ICD-shocks 

“De eerste paar keer schaar je het nog onder een incident, kan gebeuren, maar dat kan ik nu niet meer, want het 

gebeurt bij mij dus vaker. Daar wordt ik onzeker van, ondanks dat het je leven redt en mijn hart het normaliter 

wel  goed doet. Je denkt vaak aan de dood. Dat is iets ongrijpbaars natuurlijk.” 

“Nou, ik moet eerlijk zeggen: eh, ja, het gaat eigenlijk te snel. Zo ongeveer de andere dag al, terwijl je dan 

helemaal nog niet alles voor jezelf weer een beetje op orde hebt. Dan word je eigenlijk overvallen van: nou, we 

kunnen dit aanbieden aan zorg. Maar eigenlijk ben ik er  nog niet aan toe, op dat moment.” 

“ 

“Contact opnemen met de mensen in de eerste week en in de tweede week en de derde week, want het is echt 

nodig! Het kan best zijn dat iemand zegt van: het gaat allemaal wel goed, het gaat prima met mij. Maar vaak is 

dat niet zo. In mijn geval, ging het namelijk helemaal niet goed!” 
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5 Conclusies een aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk worden de deelvragen samengevat en worden er conclusies getrokken uit de 
resultaten. Hiermee kan de hoofdvraag beantwoord worden. Tot slot worden er aanbevelingen 
gedaan om de zorg rond ICD-shocks in het MCL te optimaliseren. 

 

5.1 Samenvatting deelvragen 
 

5.1.1 Deelvraag 1  

Wat is het doel en de indicatie van de ICD en welke plaats heeft de ICD-shock hierin? 

 
Patiënten krijgen een ICD wegens primaire preventie als zij een verhoogd risico hebben op een 

fatale hartritmestoornis of wegens secundaire preventie als zij een hartritmestoornis hebben 
overleefd. Oorzaak is vaak een verzwakte hartspier waarbij de pompkracht is verminderd. De 
pompkracht wordt beoordeeld door de ejectiefractie te meten. Wanneer deze minder dan 35% is, 
is een ICD geïndiceerd.  

 
Een ICD wordt onder de huid geplaatst. Het apparaat bewaakt voortdurend het hartritme en dient 
een ICD-shock toe als het een hartritmestoornis detecteert. Een ICD werkt als defibrillator. Een 
behandeling met een defibrillator is technisch gezien een uiterst ingenieuze therapie optie: het kan 
levensbedreigende hartritmestoornissen effectief stoppen.  
 

Een ICD-shock heeft veel impact op de patiënt. De (hoge) energie die daarbij afgegeven door de 
ICD kan leiden tot fysieke en mentale problemen. Deze problemen worden in volgende paragraaf 
samengevat. 
 

5.1.2 Deelvraag 2 

Wat is er in de literatuur bekend over de fysieke- en mentale impact van ICD-shocks bij de ICD-dragende 

patiënt en hebben multiple shocks en onterechte shocks invloed op deze impact? 

 
Impact op de fysieke gesteldheid 
De fysieke gesteldheid bij patiënten met hartfalen wordt ingedeeld middels de NYHA-classificatie. 
Het een internationale standaard waarbij in klasse I geen symptomen merkbaar en in klasse IV 

ernstige symptomen merkbaar zijn. De symptomen zijn vaak het ervaren van moeheid, 
verminderde inspanningstolerantie of kortademigheid.  
 
Er zijn geen studies gevonden hoe het klachtenpatroon na een ICD-shock verliep. Twee studies 
lieten zien er na een ICD-shock een significante toename was in het aantal ziekenhuisopnames 
was voor hartfalen. Bij één shock een werden de ziekenhuisopnames verdubbeld. Bij meerdere 

shocks was er zelfs een verviervoudiging van de opnames bij hartfalen.  
 

De ICD-shocks op zich worden als heftige klap ervaren. Vanuit de literatuur beoordelen patiënten 
de ICD-shock op een analoge schaal van 0-10 gemiddeld met een 4,7. Wat als milde pijn kan 
worden beschouwd. In de eerste 90 dagen is de patiënt vaak minder actief.   
 
Impact op de mentale gesteldheid 

In de literatuur worden angstige en depressieve toestanden beschreven. Het meest wordt angst 
beschreven. Hierin bestaan twee vormen: angst voor een ICD-shock waarbij men bang dat de ICD 
in toekomst een shock moet afgeven. Daarnaast angst na een ICD-shock. Er wordt daarbij 
geprobeerd om te voorspellen wanneer een ICD-shock gaat plaatsvinden. Dit leidt tot 
vermijdingsgedrag. Een depressie kan de levensstijl op lange termijn beïnvloeden. 
 
Een viertal studies zien geen verband tussen angst en ICD-shocks. Zij verklaren dat psychische 

problemen meer samenhangen met ICD-gerelateerde zorgen als persoonlijke controle en het 
ervaren van de hartziekte. Een tweetal studies vinden wel verband tussen psychische problemen 
en ICD-shocks. 

 
Er zijn geen specifieke meetinstrumenten die psychische klachten na een ICD-shock specifiek 
identificeren. Er wordt veelal gebruik gemaakt van zelfbeoordelingsinstrumenten om dergelijke 
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klachten te identificeren. Een grote variatie in de zelfbeoordelingsinstrumenten maakt het moeilijk 

om kwantitatieve cijfers over dit onderwerp met elkaar te vergelijken. De prevalentie van 
dergelijke klachten ligt tussen 13 en 41%. Deze brede spreiding weerspiegelt het gebruik van 
grote variabiliteit in meetinstrumenten.  

 
Multiple ICD-shocks 
Multiple ICD-shocks is het ontvangen van meerdere ICD-shocks. Multiple ICD-shocks doen de kans 
op angst en depressie klachten toenemen, waarbij PTSS kan ontstaan. De prevalentie bij multiple 
ICD-shocks wordt geschat op 20-40%. Ze voelen zich niet meer veilig met de ICD. Dit levert 
emotionele stressreacties als: paniekaanvallen, flashbacks en angst voor de dood.   
 

Onterechte ICD-shocks 
De definitie van een onterechte shock is een shock afgegeven in afwezigheid van ventriculaire 
tachycardie. De meest voorkomende oorzaak waarbij de ICD een shock afgeeft is atriumfibrilleren. 
Een onterechte ICD-shock bij AF geeft vaak geen bewustzijnsverlies. ICD-shocks bij bewustzijn 

worden als meer traumatisch ervaren. Ook wordt er meer pijn ervaren. 
 

5.1.3 Deelvraag 3  

Hoe verloopt het huidige nazorgtraject omtrent ICD-shocks in het MCL? 

 
Er is geen specifiek beleid opgesteld. De taak voor nazorg ligt voor een groot deel bij de 
verpleegkundig consulent van de hartfalenpoli. De huidige werkwijze is dat de verpleegkundig 

consulent binnen enkele dagen contact zoekt met de patiënt na de ICD-shock. Het tijdstip is 
willekeurig gekozen. Er wordt gevraagd naar de ervaring en of de patiënt nog wat nodig heeft voor 
de verwerking. Een enkele keer is een patiënt doorverwezen naar een klinisch psycholoog of 
maatschappelijk werk. Er wordt geen documentatie bijgehouden. Ook (device) cardiologen 
verwijzen patiënten met klachten slechts enkele keren per jaar door. Er is weinig zicht op de 
fysieke en mentale gesteldheid van de patiënt na een ICD-shock.  
 

5.1.4 Deelvraag 4 

Hoe omschrijven patiënten van het MCL de impact van een ICD-shock? 

 
Mentale impact 
87% van de respondenten geven aan dat een ICD-shock invloed heeft op hun emoties en gemoed 

zoals nare herinneringen, angst, concentratievermindering en slaapproblemen. Hoewel niemand 
aangeeft depressief te zijn, antwoordt 33% wel eens neerslachtig te zijn. Daarnaast heeft een 
ICD-shock invloed op het vertrouwen: 60% heeft inspanningsangst, is het zelfvertrouwen kwijt en 
is onzeker. 
 
Fysieke impact 
De respondenten omschrijven een ICD-shock als een heftige gebeurtenis, maar niemand heeft er 

pijnklachten aan over gehouden. Toch heeft de gebeurtenis invloed op het actieve leven: 60% van 
de respondenten is meer vermoeid. Daarnaast is het inspanningsvermogen (conditie) verminderd 

door de angst om te bewegen.  
 
De impact in de praktijk 
Bijna alle respondenten geven aan dat zij, voordat zij een ICD-shock kregen, geen angsten hadden 
die gerelateerd kunnen worden aan de plaatsing van de ICD. Na de ICD-shock is bij 47% van de 

respondenten de angst toegenomen, zoals angst om alleen te zijn (wat als er niemand in de buurt 
is?) en angst voor de toekomst. 73% van de respondenten had binnen aanzienlijke tijd hun leven 
weer op de rit. Opvallend is het verschil in voorlichting: enkele respondenten hebben uit zichzelf 
hartrevalidatie (begeleid sporten) opgezocht, anderen (na mentale problemen) op advies van het 
ziekenhuis en andere wisten helemaal niet dat hartrevalidatie tot de mogelijkheden behoorde. Van 
alle respondenten heeft 27% aanhoudende klachten na de ICD-shock overgehouden, en van dit 

percentage heeft 13% psychische hulp gehad.  
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5.1.5 Deelvraag 5 

Hoe ervaren patiënten het nazorgbeleid in het MCL omtrent ICD-shocks? 

 
Nazorgbeleid medisch 
Dit gedeelte van de nazorg is grotendeels belegd bij de cardioloog. Alleen het  vaststellen van de 
oorzaak van de shock ligt bij de CIED-technicus. Alle respondenten (100%) zijn tevreden over dit 
gedeelte: ze werden snel gezien en ze zijn ook tevreden over de medische behandeling/oplossing 

om ICD-shocks in de toekomst te voorkomen. Over het contact met de cardioloog is 80% van de 
respondenten tevreden. 13% verwacht meer empathie en wil zowel over gebeurtenis als impact 
diepgaander bespreken. Veel respondenten vinden telefonisch contact met de cardioloog minder 
prettig (sinds de coronapandemie zijn (veel) fysieke consulten met de cardioloog, telefonische 
consulten geworden). Over het gevoel van veiligheid zijn de percentages vergelijkbaar: 80% van 
de respondenten voelt zich veilig na een ICD-shock. 20% houdt een minder veilig gevoel aan de 
gebeurtenis over en is bang dat de ICD in de toekomst opnieuw levensreddend moet ingrijpen.  

 

Nazorgbeleid mentaal 
Het merendeel (67%) van de respondenten is tevreden over de geleverde nazorg: ze konden hun 
verhaal kwijt en hebben voldoende handvaten gekregen om de ICD-shock te verwerken. 
Daarnaast overheerste bij deze groep het gevoel dat ze altijd bij de consulenten terecht konden 
voor vragen en zorg. Van alle respondenten geeft 27% aan geen ervaringen te hebben met de 

consulent: er is geen contact geweest of het contact is niet bijgebleven. Uit de interviews komt 
naar voren dat er vaak wel psychische hulp wordt aangeboden, maar vanwege de inconsistentie in 
het zorgaanbod is 20% ontevreden over de mentale nazorg.  
 
Over het gekozen contactmoment is 60% van de respondenten tevreden. Bij 27% is er geen 
contact geweest, en deze groep heeft om die reden ook geen mening over timing van het contact. 
Bij 13% was het gekozen moment op zich goed om het hun verhaal kwijt te kunnen, maar om te 

spreken over verwerking was het te vroeg. Er moet minimaal tweemaal contact zijn: één om het 
verhaal kwijt te kunnen en één op een later tijdstip om over verwerking te spreken. Hierin worden 
verschillende tijdstippen genoemd te weten één, twee of vier weken na de ICD-shock(s).  

 
Overig 

 Uit de interviews is gebleken dat multiple shocks meer (mentale) klachten geven. 
 Onder enkele respondenten leeft het gevoel dat het MCL onvoldoende communiceert: het 

contact tussen patiënt, MCL en externe partijen, kan beter.  
 

5.2 Conclusies en beantwoording hoofdvraag 
 

5.2.1 Conclusies 
 
1. ICD-dragers waarderen de technische mogelijkheden van een ICD, omdat het apparaat zorgt 

voor aanzienlijke mortaliteitsafname. De andere kant van de medaille is, de verhoogde kans 
op fysieke en mentale problemen na een ICD-shock. 

2. Bij ICD-shocks heeft men te maken een uniek ‘trauma’ vanwege de kans op herhaling. Angst 
voor toekomstige shocks is realistisch. De mentale en fysieke respons als gevolg van een ICD-
shock is niet vergelijkbaar met trauma-ervaringen waarbij opeenvolgende (trauma) ervaringen 
onwaarschijnlijk zijn. Dit verklaart de angst na een ICD-shock.  

3. De prevalentie van aanhoudende mentale klachten (27%) bij de onderzoekpopulatie past 

binnen de bandbreedte die gevonden is in de literatuur (13-41%). De onderzochte literatuur 
geeft maar beperkt antwoord op de vraag of de ICD-shock de primaire oorzaak is van angst- 
en depressie klachten. ICD-gerelateerde zorgen zijn mogelijk ook een oorzaak van dergelijke 
klachten. Daar-en-tegen lijkt de onderzochte populatie weinig tot geen ICD-gerelateerde 
zorgen te hebben, maar heeft de ICD-shock wel hun angst doen toenemen.  

4. Multiple ICD-shocks vergroten de impact op het leven van de patiënt: de kans op angst- en 

depressie klachten neemt toe. Patiënten voelen zich niet langer veilig. Daarnaast hebben 
onterechte shocks ook invloed op de impact. Veelal worden deze shocks bij bewustzijn 
meegemaakt, wat als traumatisch wordt ervaren.  

5. De bron van fysieke problemen ligt veelal op mentaal vlak. Omdat de patiënt angst heeft zich 

in de spannen, beweegt hij ook minder. Hierdoor gaat de conditie nóg meer achteruit en 
belandt de patiënt in een vicieuze cirkel.  
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6. Er is geen nazorgbeleid, op dit moment is er sprake van een informele werkwijze. Dit 

veroorzaakt inconsistentie in het aanbieden van handvaten voor verwerking van een ICD-
shock. Zo wordt hartrevalidatie vaak helemaal niet aangeboden. Daarnaast wordt de huidige 
werkwijze niet of nauwelijks geëvalueerd. Meer dan een kwart van de respondenten heeft geen 

herinnering aan het contact met de verpleegkundig consulent. Dit roept vragen op: nemen we 
op het juiste tijdstip contact op? Is de patiënt nog te veel onder indruk van de gebeurtenis? 
Hierdoor kan miscommunicatie ontstaan omdat de boodschap niet aankomt bij de 
ontvangende partij, de patiënt. 

7. Veel ICD-patiënten gaan relatief goed om met ICD-shocks en zijn zelfstandig in staat zich aan 
te passen en terug te keren naar een leven zonder noemenswaardige schade aan hun mentale 
en fysieke welzijn. Daarnaast zijn de respondenten over het algemeen tevreden over de 

geleverde nazorg op mentaal en medisch gebied. Ze geven de voorkeur aan fysieke afspraken 
(face-to-face) omdat de gebeurtenis toch wel heel heftig is geweest. 

 

5.2.2 Beantwoording hoofdvraag 
 
De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt: 
 

Welke aanbevelingen kunnen er, vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige 
patiënt, worden gegeven ten aanzien van het huidige nazorgbeleid omtrent ICD-shocks in 
het MCL? 

 

De hoofdvraag kan op basis van de deelvragen worden beantwoord: 
 
Twee contactmomenten met de verpleegkundig consulent 
Omdat een deel van de respondenten het contact met de verpleegkundig consulent zich niet kan 
herinneren, en hebben aangegeven dat één contactmoment te weinig is voor de verwerking van 
het voorval, wordt een tweede contactmoment geadviseerd. Tijdens het eerste contact enkele 

dagen na de gebeurtenis kan de patiënt zijn verhaal kwijt en in het tweede contactmoment een 
paar weken later kan het verwerkingstraject worden opgestart.  

 
Hartrevalidatie aanbieden 
Meer dan de helft van de respondenten heeft aangegeven het vertrouwen in hun lichaam kwijt te 
zijn na een ICD-shock. Ook ging hun conditie achteruit vanwege de angst om te bewegen. 
Hartrevalidatie verbetert niet alleen de functie van het hart, maar vergroot ook het vertrouwen in 

het lichaam. Zo kan de patiënt in een veilige omgeving terugkeren naar een actief leven. 
  
Fysieke afspraak met cardioloog na een ICD-shock 
Het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie met de arts is heel belangrijk voor patiënten die 
een ICD-shock hebben gekregen. Ze willen hun verhaal kwijt. De arts dient hierop voorbereid en 
gesensibiliseerd te zijn om de mentale en fysieke gesteldheid van de patiënt te kunnen 
diagnosticeren. Daarnaast kan een fysiek consult voordelen bieden omdat de cardioloog patiënten 

beter onder ‘de radar’ heeft, waardoor de communicatie tussen cardioloog, patiënt en externe 
partij(en) verbetert.  
 

5.3 Aanbevelingen 
 
De relatie tussen de verschillende thema’s is gestoeld op theoretisch onderzoek en de resultaten 
uit dit praktijkgericht onderzoek. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:  
 
Inlevingsvermogen verpleegkundig consulent verbreden 

De verpleegkundig consulenten zijn gericht op het verlenen van goede zorg, maar ze moeten zich 
ook bewust zijn welke aspecten de impact van ICD-shocks beïnvloeden zoals multiple shocks en 
onterechte shocks. Dit vraagt de om een bredere theoretische kennis. Als de achtergrond/theorie 
beter wordt begrepen, kan de patiënt gerichtere zorg worden aangeboden. 
 
Protocol maken 
Beleid kan gemaakt worden door een protocol te schrijven. Hierin kunnen de aanbevelingen welke 

genoemd zijn in deze paragraaf en paragraaf 5.2.2 worden opgenomen: 

 Twee contact momenten met de verpleegkundig consulent. 
 Hartrevalidatie aanbieden. 
 Fysieke afspraak met cardioloog na een ICD-shock. 
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 Theoretische achtergrond van invloedrijke factoren op de impact van een ICD-shock. 

 
Gedocumenteerde werkwijzen kunnen in de toekomst beter geëvalueerd worden. 
 

Meten is weten 
Om inzicht te krijgen in psychische welbevinden van patiënten na een ICD-shock wordt 
geadviseerd patiënten een bepaald zelfbeoordelingsinstrument te laten invullen. Dit kan helpen om 
klachten te diagnosticeren. Met deze kennis kan aan ICD-patiënten een optimale behandeling en 
zorg worden aangeboden. Daarnaast wordt geadviseerd om documentatie bij te houden van 
patiënten die doorverwezen zijn naar bijvoorbeeld een psycholoog of hartrevalidatie. 
 

Vervolgonderzoek 
 Dit onderzoek is een eerste stap in het biopsychosociale begrip van de patiënt, waarbij niet 

alleen aandacht is voor de medische aspecten, maar ook voor psychische en sociale 
factoren. Zo wordt niet alleen de mortaliteit verminderd, maar neemt ook de kwaliteit van 

toe. Een belangrijk aspect, temeer omdat het aan ICD-implantaties toeneemt. Vanuit dit 
oogpunt kan een soortgelijk onderzoek worden gedaan, maar dan gericht op het 

voorlichtingstraject met oog voor de persoonlijkheidsfactoren van de patiënt.  
 

 In dit onderzoek is de patiënt met een ICD-shock als homogene groep genomen. Uit dit 
onderzoek blijkt echter dat binnen deze groep verschillende factoren meespelen 
(heterogeniteit). De impact van multiple shocks en onterechte shocks kan als homogene 
groep onderzocht om zo fysieke en mentale klachten te evalueren. Mogelijk levert dit meer 
en/of diepere inzichten voor specifieke nazorg op. 

 
 Er zou een prospectief onderzoek kunnen worden gedaan naar het effect van 

hartrevalidatie na een ICD-shock. Hiervoor kan een pilotgroep zonder en een groep met 
hartrevalidatie genomen worden. Door de resultaten van beide groepen met elkaar te 
vergelijken, kan een uitspraak worden gedaan over het effect van hartrevalidatie. 
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6 Reflectie 
 

6.1 Methodologische en procesreflectie 
 
Het zoeken van een geschikt onderwerp heeft even wat tijd gekost. Op de eerste inzending van 
het geleide-formulier kreeg ik kritische feedback van mijn begeleidend docent. Heel fijn dat 
iemand met ervaring je in bescherming neemt als een onderwerp ‘te breed’ is. Ik ben blij dat ik 
een ander onderwerp heb gekozen en hier de tijd voor heb genomen. Het is ontzettend belangrijk 
dat je een onderwerp kiest dat je boeit, anders wordt het een hele kluif. Zeker omdat je er zoveel 

tijd mee bezig bent. Door mijn persoonlijke interesse in dit onderwerp, heb ik met veel genoegen 
aan de scriptie gewerkt.  
 
Maar ook bij het maken van het plan van aanpak15 bleek dit een ‘breed’ onderwerp. Er moest 
vooronderzoek verricht worden om het geheel goed af te bakenen. Dit heeft tijd gekost, maar 

tegelijker tijd heeft het ook tijd opgeleverd! Het leverde een plan van aanpak met een goede 
structuur. Een volgende keer zou ik hier nóg meer tijd voor nemen, want het vergemakkelijkt het 

onderzoek.  
 
Het theoretisch onderzoek was voor mij lastig, omdat ik geen ster in Engels ben. Het werken met 
PubMed was daardoor een hele uitdaging. In het begin worstelde ik alleen met de lastige materie, 
waardoor ik lang aan het zoeken was. Uiteindelijk kreeg ik van het kennis en informatiecentrum 
van mijn ziekenhuis hulp bij het invoeren van de juiste zoektermen. In een eventueel toekomstig 
onderzoek ga ik eerder hulp vragen en gebruik maken van de kennis en kwaliteiten van een ander. 

Door Engelse artikelen te lezen, ging mijn Engels zienderogen vooruit. Uiteindelijk konden alle 
deelonderwerpen theoretisch goed worden onderbouwd. Het bleek lastig om studies te beoordelen; 
verschil in opzet en een grote diversiteit in meetinstrumenten, maakte vergelijking lastig. 
Structuur aanbrengen met tabellen heeft mij ontzettend geholpen, zodat ik toch een oordeel kon 
vellen.  
 

De interviews zijn ontzettend waardevol geweest. Tijd nemen voor mensen geeft ontzettend veel 
voldoening. Hierdoor ontstonden er boeiende gesprekken, hele persoonlijke levensverhalen met 
een lach en traan. Het was fijn om bij de emoties te komen, die zo belangrijk voor dit onderzoek 
zijn.  
 
Collega’s die in het verleden afgestudeerd zijn als hartfunctielaborant, kozen veelal voor een 
retrospectief onderzoek. Op het gebied van kwalitatieve data-analyse moest ik pionieren. 

Uiteindelijk kwam ik bij het software programma ATLAS.ti terecht. Met beschrijvingen via internet 
en instructiehulp van een andere onderzoekster binnen ons ziekenhuis, heb ik mij het programma 
eigen gemaakt. Nu ik ervaring heb opgedaan met kwalitatief onderzoek, wil ik deze kennis graag 
delen en afstuderende collega’s helpen bij hun kwalitatieve scripties! 
 
Al met al is het een intensieve periode geweest, waarin ik ontzettend veel geleerd heb. Bovendien 
ben ik binnen mijn planning gebleven, wat mij tot tevredenheid stemt.  

 

6.2 Persoonlijke reflectie 
 
Het idee om dit onderwerp te kiezen kwam van een collega. Het is een onderwerp dat minder 
inhoudelijk over ons vakgebied gaat, maar daarom zeker niet minder belangrijk is. Eigenlijk past 
het onderwerp heel goed bij mij. Ik ben geïnteresseerd in mensen, in levensverhalen. Zo schrijf ik 
al jaren ‘in memoriams’ voor ons dorpsblad. En zoals ik in de vorige paragraaf al aanhaalde: als 
een onderwerp je boeit, gaat het werken aan een scriptie gemakkelijker.  
 

Graag had ik eerder aan de scriptie willen beginnen om zo eerder de opleiding te kunnen afronden. 
Maar vlak voor mijn overstap van het 2e naar het 3e jaar, het jaar waarin ik zou beginnen met de 
uitstroom cardio-implantanten, kreeg mijn man een hartstilstand. Ik heb hem zelf gereanimeerd. 
Hij heeft nu een ICD. Ik ben dankbaar dat hij het heeft overleefd en gelukkig is de invloed op ons 
leven minimaal. Het moge duidelijk zijn dat dit voor mij ook emotionele gevolgen had, waardoor 

                                                           
15 Zie bijlage VII voor het Plan van Aanpak. 
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de opleiding vertraging opliep. Daarnaast heb ik gedurende praktijkgedeelte alle zeilen moeten 

bijzetten, omdat ik geen technische achtergrond had.  
 
Tijdens dit onderzoek heb ik veel geleerd. Zo heb ik heb geleerd om zakelijk en bondig te 

formuleren. Door kritisch te kijken naar mijn woordgebruik en uitweidingen te vermijden, is dit 
gelukt. Daarnaast heb ik geleerd om zowel (vak)mensen als patiënten aan te spreken om input 
voor mijn scriptie te krijgen. Het interviewen van respondenten vereiste een hele andere toon, dan 
gesprekken met professionals, omdat over hele gevoelige onderwerpen werd gesproken. 
 
Ook heb ik vaardigheden ontwikkeld om Engelse studies te doorgronden. Hierin heb ik tijdens dit 
onderzoek ontzettend veel vooruitgang in geboekt. Ik weet zeker dat dit mij nog van pas komt als 

ik mij verder verdiep in mijn vakgebied. Inhoudelijk heb ik veel kennis opgedaan over de impact 
van een ICD-shock. Dit heeft mijn horizon als CIED-technicus ontzettend verbreed. Deze ervaring 
neem ik mee als toegevoegde waarde in de gesprekken met patiënten. 
 

Afsluitend kan ik zeggen dat ik het doel van mijn scriptie heb behaald. Door alle bevindingen op 
een rij te zetten, heb ik bruikbare en praktische aanbevelingen kunnen geven, waardoor de patiënt 

zich nog beter geholpen voelt. Dat is in mijn ogen waar het om draait! 
 
Competenties 
 
De volgende beroepscompetenties zijn door mij verworven tijdens het schrijven van deze 
afstudeeropdracht: 
 

 Competentiecluster 1: Bekwaamheid met betrekking tot de zorg voor patiënten en hun 
omgeving, en tot communicatie en instructie. 

 
Voor het verzamelen van gegevens voor dit onderwerp, is met veel patiënten gesproken. Ten 
eerste heb ik de patiënten telefonisch benaderd en gevraagd om mee te werken aan dit 
onderzoek. Daarna heb ik patiënt ontvangen en een rustige ruimte gecreëerd om het vertrouwen 

van de patiënt te winnen. Vervolgens heb ik de patiënt geïnstrueerd over het verloop van het 

interview. Het eerste interview dat ik samen met mijn scriptiebegeleider afnam, had weinig 
structuur. De volgende interviews heb ik doelmatiger aangepakt. Ik heb geleerd zakelijk maar toch 
persoonlijk te interviewen.  
 

 Competentiecluster 4: Bekwaamheid met betrekking tot planning, overleg en coördinatie. 
 

Dit onderzoek gaat over een knelpunt in de huidige medische gezondheidszorg: aandacht voor de  
mentale en fysieke aspecten van een patiënt na een ICD-shock. Het aanpakken van deze factoren 
zijn mogelijk medebepalend voor het genezingsproces. In dit onderzoek is de patiënt aan het 
woord gekomen. Met aanbevelingen kan het operationele en tactische beleid geoptimaliseerd 
worden. Na het onderzoek worden de betrokken disciplines geïnformeerd over de resultaten.  
 

 Competentiecluster 7: Bekwaamheid met betrekking tot bijhouden, ontwikkelen en 

promoten vakgebied. 

 
Dit onderzoek betreft een in ons vakgebied onderbelicht onderwerp, maar daarom zeker niet een 
minder belangrijk onderwerp. Met deze scriptie heb ik getracht het vakgebied in de breedte te 
verbeteren. Door grondige literatuurstudie heb ik veel inzichten gekregen in het onderwerp. 
Daarnaast heb ik, door de patiënt aan het woord te laten, inzicht gekregen in hetgeen 
ervaringsdeskundigen (in dit geval patiënten met een ICD-shock) belangrijk vinden in de zorg. De 

combinatie van deze twee factoren betekent dat het een praktisch bruikbaar onderzoek is 
geworden. Veel van de competenties uit cluster 7 zijn hierbij aangesproken. 

  



31 
 
 

Literatuurlijst 
 

1. ICD | Hartwijzer | NVVC. (z.d.). hartwijzer. Geraadpleegd op 18 november 2021, van 

https://www.hartwijzer.nl/icd 

2. Thylén, I. (2017). Psychosocial Concerns in Patients Living with an Implantable 

Cardioverter Defibrillator. Psychological, Emotional, Social and Cognitive Aspects of 

Implantable Cardiac Devices, 47–65. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55721-2_3 

3. E.Kostel., B. E. T. M., Baarda, D. B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Erik Jan Kostelijk 

(docent marketing, onderzoeker; vakgebied: marketing), Van der Velden, T. M. H., 

Kostelijk, E. J., & Van der Velden, T. M. H. (2021). Basisboek kwalitatief onderzoek (5de 

editie). Noordhoff. 

4. Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? (6de editie). Boom Lemma. 

5. Boeije, H., & Bleijenbergh, I. (2019). Analyseren in kwalitatief onderzoek (3de editie). 

Boom Lemma. 

6. Nederlandse Reanimatie Raad. (2020, 13 mei). Kwaliteit van leven. Geraadpleegd op 26 

januari 2022, van https://www.reanimatieraad.nl/alles-over-reanimeren/overlevingskans-

en-kwaliteit-van-leven/ 

7. Van der Wall, E. E., Van de Werf, F., & Zijlstra, F. (2007). Cardiologie [E-book]. Bohn 

Stafleu van Loghum. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-90-313-7029-

0.pdf 

8. McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R. S., Baumbach, A., Böhm, M., Burri, 

H., Butler, J., Čelutkienė, J., Chioncel, O., Cleland, J. G. F., Coats, A. J. S., Crespo-Leiro, 

M. G., Farmakis, D., Gilard, M., Heymans, S., Hoes, A. W., Jaarsma, T., Jankowska, E. A., 

.Skibelund, A. K. (2021). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute 

and chronic heart failure. European Heart Journal, 42(36), 3599–3726. 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368 

9. MacIntyre, C. J., Sapp, J. L., Abdelwahab, A., Al-Harbi, M., Doucette, S., Gray, C., 

Gardner, M. J., & Parkash, R. (2019). The Effect of Shock Burden on Heart Failure and 

Mortality. CJC Open, 1(4), 161–167. https://doi.org/10.1016/j.cjco.2019.04.003 

10. Ninni, S., Echivard, M., Marquié, C., Ortmans, S., Labreuche, J., Drumez, E., Lemaire, J., 

Cuvillier, A., Arnaud, M., Potelle, C., Gouraud, J. B., Andorin, A., Blangy, H., Sadoul, N., 

Probst, V., & Klug, D. (2021). Predictors of Subcutaneous Implantable Cardioverter-

Defibrillator Shocks and Prognostic Impact in Patients With Structural Heart Disease. 

Canadian Journal of Cardiology, 37(3), 400–406. 

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2020.05.032 

11. NVHVV – Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen. (z.d.). NVHVV. 

Geraadpleegd op 3 februari 2022, van https://www.nvhvv.nl. 

https://www.nvhvv.nl/wp-content/uploads/2017/09/shockfolder2.pdf 

12. Proietti, R., Manzoni, G. M., Pietrabissa, G., & Castelnuovo, G. (Reds.). (2017). 

Psychological, Emotional, Social and Cognitive Aspects of Implantable Cardiac Devices. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-55721-2 

13. Thylén, I., Moser, D. K., Chung, M. L., Miller, J., Fluur, C., & Strömberg, A. (2013). Are 

ICD recipients able to foresee if they want to withdraw therapy or deactivate defibrillator 

shocks? IJC Heart & Vessels, 1, 22–31. https://doi.org/10.1016/j.ijchv.2013.11.001 

14. Marcus, G. M., Chan, D. W., & Redberg, R. F. (2010). Recollection of Pain Due to 

Inappropriate Versus Appropriate Implantable Cardioverter-Defibrillator Shocks. Pacing 

and Clinical Electrophysiology, 34(3), 348–353. https://doi.org/10.1111/j.1540-

8159.2010.02971.x 

15. Sears, S. F., Rosman, L., Sasaki, S., Kondo, Y., Sterns, L. D., Schloss, E. J., Kurita, T., 

Meijer, A., Raijmakers, J., Gerritse, B., & Auricchio, A. (2018). Defibrillator shocks and 

their effect on objective and subjective patient outcomes: Results of the PainFree SST 

clinical trial. Heart Rhythm, 15(5), 734–740. https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2017.12.026 

16. GGZ Standaarden. (z.d.-a). GGZ. Geraadpleegd op 20 februari 2022, van 

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/angstklachten-en-

angststoornissen/over-angstklachten-en-angststoornissen 

https://www.hartwijzer.nl/icd
https://doi.org/10.1016/j.cjca.2020.05.032


32 
 
 

17. GGZ Standaarden. (z.d.-b). GGZ. Geraadpleegd op 20 februari 2022, van 

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/depressieve-stoornissen/over-

depressieve-stoornissen 

18. Sears, S. F., Hauf, J. D., Kirian, K., Hazelton, G., & Conti, J. B. (2011). Posttraumatic 

Stress and the Implantable Cardioverter-Defibrillator Patient. Circulation: Arrhythmia and 

Electrophysiology, 4(2), 242–250. https://doi.org/10.1161/circep.110.957670 

19. Pedersen, S. S., Theuns, D. A., Erdman, R. A., & Jordaens, L. (2007). Clustering of Device-

Related Concerns and Type D Personality Predicts Increased Distress in ICD Patients 

Independent of Shocks1. Pacing and Clinical Electrophysiology, 31(1), 20–27. 

https://doi.org/10.1111/j.1540-8159.2007.00921.x 

20. Carroll, D. L., & Hamilton, G. A. (2005). Quality of life in implanted cardioverter 

defibrillator recipients: The impact of a device shock. Heart & Lung, 34(3), 169–178. 

https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2004.10.002 

21. Versteeg, H., Theuns, D. A., Erdman, R. A., Jordaens, L., & Pedersen, S. S. (2011). 

Posttraumatic stress in implantable cardioverter defibrillator patients: The role of pre-

implantation distress and shocks. International Journal of Cardiology, 146(3), 438–439. 

https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2010.10.108 

22. Thylén, I., Moser, D. K., Strömberg, A., Dekker, R. A., & Chung, M. L. (2015). Concerns 

about implantable cardioverter-defibrillator shocks mediate the relationship between actual 

shocks and psychological distress. Europace, 18(6), 828–835. 

https://doi.org/10.1093/europace/euv220 

23. Lee, K. S., Kim, J. H., Kang, K. W., Miller, J., McEvedy, S. M., Hwang, S. Y., & Moser, D. K. 

(2019). Implantable Cardioverter Defibrillator Shocks and Psychological Distress. Journal 

of Cardiovascular Nursing, 35(1), 66–73. https://doi.org/10.1097/jcn.0000000000000610 

24. Kapa, S., Rotondi-Trevisan, D., Mariano, Z., Aves, T., Irvine, J., Dorian, P., & Hayes, D. L. 

(2010). Psychopathology in Patients with ICDs over Time: Results of a Prospective Study. 

Pacing and Clinical Electrophysiology, 33(2), 198–208. https://doi.org/10.1111/j.1540-

8159.2009.02599.x 

25. Sandhu, U., Kovacs, A. H., & Nazer, B. (2021). Psychosocial symptoms of ventricular 

arrhythmias: Integrating patient-reported outcomes into clinical care. Heart Rhythm O2, 

2(6), 832–839. https://doi.org/10.1016/j.hroo.2021.09.011 

26. Jordan, J., Titsher G., Pergrinova L., & Kirsch, H. (2013). Manual for the psychotherapeutic 

treatment of acute and post-traumatic stress disorders following multiple shocks from 

implantable cardioverter defibrillator (ICD). Psychosoc Med. 2013 Dec 18;10:Doc09. 

https://doi.org/10.3205/psm000099 

27. Geraghty, L., Santangeli, P., Tedrow, U. B., Shivkumar, K., & Kumar, S. (2019). 

Contemporary Management of Electrical Storm. Heart, Lung and Circulation, 28(1), 123–

133. https://doi.org/10.1016/j.hlc.2018.10.005 

28. Sears, S. F. (2002). Quality of life and psychological functioning of ICD patients. Heart, 

87(5), 488–493. https://doi.org/10.1136/heart.87.5.488 

29. Peregrinova, L., & Jordan, J. (2017) Psychotherapy for posttraumatic stress disorders 

among cardiac patients after implantable cardioverter defibrillator shocks. Feasibility and 

implementation of a psychocardiological therapy manual in inpatient cardiac rehabilitation. 

Heart and mind, 1(1), 42–49. https://doi.org/10.4103/hm.hm_2_16 

30. Hofer, D., Steffel, J., Hürlimann, D., Haegeli, L., Lüscher, T. F., Duru, F., Eriksson, U., & 

Krasniqi, N. (2017). Long-term incidence of inappropriate shocks in patients with 

implantable cardioverter defibrillators in clinical practice—an underestimated complication? 

Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology, 50(3), 219–226. 

https://doi.org/10.1007/s10840-017-0297-8 

31. Europe PMC. (2019, 1 januari). Europe PMC. Geraadpleegd op 5 maart 2022, van 

https://europepmc.org/article/med/31398149 

32. Nathoe, R., & Van Gelder, B. (2011, 1 mei). ICD-shocktherapie bij bewustzijn vaak 

traumatisch. Cordiaal, 32(Mei 2011). Geraadpleegd op 5 maart 2022, van 

https://www.nvhvv.nl/wp-content/uploads/2017/08/cordiaal_2_2011.pdf 

  

https://doi.org/10.1136/heart.87.5.488


33 
 
 

Bijlagen 
 

Bijlage I – Zoekstrategie PubMed 
 
 
("Shock"[Mesh] OR shock*[tiab]) AND ("Defibrillators, Implantable"[Mesh] OR Implantable 
cardioverter defibrillator*[tiab] OR implantable defibrillator*[tiab] OR icd[tiab] OR icds[tiab]) AND 
("Anxiety"[Mesh:NoExp] OR "Fear"[Mesh] OR anxiet*[tiab] OR fear*[tiab] OR distress*[tiab] OR 
psycho*[tiab] OR mental*[tiab] OR depress*[tiab] OR "Stress Disorders, Post-Traumatic"[Mesh] 

OR posttraumatic-distress*[tiab] OR posttraumatic-disorder*[tiab] OR posttraumatic-stress*[tiab] 
OR post traumatic-distress*[tiab] OR post traumatic-disorder*[tiab] OR post traumatic-
stress*[tiab] OR ptsd*[tiab] OR ptss*[tiab]) 
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Bijlage II – Vragenlijst interview 
 
Topics Vragen 

Demografische gegevens  Man/ vrouw 

 Leeftijd 
 Primaire of secundaire preventie 
 Tijd verstreken sinds implantatie en 1e ICD-shock 

Impact van een shock:  
Mentaal  

1. Welke ervaringen na de ICD schok heeft u gehad: 
(Voorbeelden van onderwerpen) 

 Greep hebben op emoties 

 Herinneren van dingen 
 Zelfvertrouwen 
 Angsten 
 Neerslachtigheid/somberheid 
 Spanning 

 Eenzaamheid 

 Concentratie 
 Schuldgevoel 
 Controle verlies 

Impact van een shock: 
Fysiek 

2. Welke ervaringen na de ICD schok heeft u gehad: 
(voorbeelden van onderwerpen) 

 Pijn 

 Seksualiteit 
 Vermoeidheid 
 Inspanningsvermogen/ conditie 
 Sport 
 Werk 
 Slaapproblemen 
 Lichtflitsen 

Impact van een shock: 

Praktisch  

3. Kunt u het niveau van angst en depressie aanduiden, voor 

ICD plaatsing, na ICD plaatsing en na de ICD-shock? 
Schaal 1-5, waarbij 1 geen angst betekent en 5 veel angst 
betekend. 

4. Hoe bent u hier mee omgegaan? 

5. Hoelang heeft het geduurd om weer grip op uw leven te 
krijgen/ Of bent u nog steeds aan het verwerken. 

Huidig nazorgbeleid 
medisch 

6. Wat vindt u van de snelheid waarmee u gezien werd en 
oorzaak van de schok werd vastgesteld? 

7. Wat is uw gevoel van veiligheid na medische aanpassing 
(Bijvoorbeeld door wijzigingen in instellingen ICD, 

medicatie)? 
8. Is er in het contact met cardioloog voldoende aandacht 

geschonken aan uw situatie m.b.t. achteruitgang van 
ziektebeeld en impact van de ICD-shock?  

o Waarom wel/ waarom niet? 
o Wat wenst u? 

Huidig nazorgbeleid 
geestelijk 

9. Op welk moment is door verpleegkundig specialist contact 
met u gezocht en vindt u dit tijdstip juist gekozen? 

o Waarom wel/ waarom niet? 
o Welk(e) tijdstip(pen) van contact wenst u? 

10. Is er volgens u in dat gesprek voldoende ingegaan op de 
impact van de ICD-schok? 

o Kunt u dat toelichten? 
11. In welke mate zijn u handvaten geboden voor de 

verwerking van ICD-shock? 
o Kunt u dat toelichten? 

Behoefte aan nazorg 12. Wat mist u in de huidige nazorg? 
13. Welke tips kunt u geven om het nazorgbeleid te 

optimaliseren? 
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Bijlage III – Informed consent 
 
 
 
Informed consent  
 

Graag wil ik u uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek. Het onderzoek gaat over de 
meningen en ervaringen m.b.t. het nazorgbeleid van het MCL omtrent ICD-shocks.  Het onderzoek 
bestaat uit een afname van een anoniem interview.  
 
Het doel is om na te gaan hoe de patiënt de nazorg omtrent ICD-shocks ervaart in het MCL en 
welke kansen er zijn om de patiëntenzorg op dit onderwerp te verbeteren/ aan te passen op de 
behoeften van de patiënt.  

 
Het interview zal ongeveer 30 minuten duren. U heeft het recht om ten alle tijde het interview te 

beëindigen. Uw gegevens blijven volledig anoniem. U hoeft nergens uw naam in te vullen. 
Gegevens in dit onderzoek zijn daardoor niet te herleiden tot individuele deelnemers en worden 
ook anoniem opgeslagen. Zodra de gegevens getranscribeerd zijn, worden de audio opnames 
vernietigd. Ook heeft u het recht om het uitgeschreven interview terug te lezen. Mocht u dit willen 
kun u de gegevens opvragen bij de onderzoeker. Uw gegevens worden op een beveiligde locatie 

van het MCL bewaard. 
 
Toestemmingsformulier:  
 
Ik verklaar hierbij op duidelijk wijze mondeling en schriftelijk te zijn geïnformeerd over de aard en 
belasting van het onderzoek.  

 
 Ik stem vrijwillig in met deelname aan het onderzoek  
 Ik geef akkoord voor audio opnames van de interviews  
 Ik ben op de hoogte dat mijn gegevens anoniem verwerkt zullen worden  

 Ik weet dat ik mijn deelname ten aller tijden mag staken  
 
 

 
 
Naam respondent:     Naam onderzoeker: Catrien Schuurman 
  
 
 
 

 
 
Datum: ……/……/…………    Datum: ……/……/…………  
 
 

 
 

 
 
 
Handtekening respondent:    Handtekening onderzoeker: 
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Bijlage IV – ESC guidelines voor ICD-plaatsing 
 

 
Figuur 1 : Aanbevelingen European Society of Cardiology voor ICD plaatsing bij patiënten 
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Figuur 2 : Betekenis classes of recommendations 

 

 
Figuur 3 :  Betekenis level of evidence 
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Bijlage V – Studies 
 

Studies naar de mentale gesteldheid na een ICD-shock 

Studie N Meetinstru
ment 

Samenvatting en/of resultaten Kritische 
beschouwing/ 
conclusie 

Versteeg 
et al., 
2011 

300 Posttraumati
sche Stress 
Diagnostisch
e Schaal 
(PDS)  
 

Doel: prevalentie en determinanten van 
PTSD symptomen op 3 en 6 maanden na 
implantatie. 
Resultaten:  Drie maanden na implantatie 
was ICD-shock de sterkste determinant van 
PTSD, terwijl pre-implantatie angst en ICD-
zorgen, maar geen schokken, verband 
hielden met PTSD na zes maanden. 

1) PDS is een 
zelfrapportage-
maatstaf, daarbij 
moment opnames van 
invullen.  
2) Geen lange termijn 
visie (tot 6 maanden). 

Thylén et 
al,. 2015 

1686 - eigen 
lijsten 
- Patiënt ICD 
gerelateerde 
zorgen 
vragenlijst 
(ICDC) 
- Ziekenhuis 
Angst en 
depressie 
schaal 
(HADS) 

Doel:  onderzoeken of de relatie tussen het 
ontvangen van defibrillerende schokken en 
psychische nood werd gemedieerd door de 
zorgen van patiënten met betrekking tot 
hun ICD. 
Resultaten: Implanteerbare cardioverter-
defibrillator-gerelateerde problemen hebben 
een grotere impact op psychisch lijden dan 
het ontvangen van een echte schok.  
 
 

1) Samensmelting van 
verschillende 
meetmethodes, 
waardoor moeilijk te 
vergelijken met ander 
studies. 
2)  een regressie 
analyse toont wel aan 
dat ten minste één 
schok een significante 
voorspeller was van 
symptomen van angst 
en depressie [odds 
ratio (OR) 
respectievelijk 1,58 en 
OR 3,04]. 
 

Lee et 
al., 2019 

334 
(39,4% 
met 
ICD-
shock 

Eigen 
vragenlijsten
: angst en 
depressie 
symptomen 
na ICD-
shock 

Doel: onderzoeken of het verband tussen 
ICD-schokken en psychisch lijden (angst en 
depressieve symptomen) wordt gemedieerd 
door ICD-gerelateerde zorgen en 
waargenomen controle bij ICD-ontvangers. 
Resultaten: Er was geen direct effect van 
ICD-shocks op angst- en depressieve 
symptomen. Het ervaren van ICD-schokken 
was indirect geassocieerd met een 
verhoogde kans op angst en depressieve 
symptomen via de paden van ICD-
gerelateerde zorgen en waargenomen 
controle (indirecte effecten op angst = 
0,060, 0,043; indirect effect op depressieve 
symptomen = 0,025, 0,073). 

1) Eigen vragenlijsten, 
waardoor moeilijk te 
vergelijken. 

Pedersen 
et al., 
2007 

176 ICDC ICD 
concerns 
DS-14 (Type 
D 
persoonlijkh
eidsschaal) 
HADS 
(Hospital 
Anxiety and 
Depression 
schaal 

Doel:  impact van clustering van 
apparaatgerelateerde problemen en type D-
persoonlijkheid op angst- en depressieve 
symptomen gedurende een periode van zes 
maanden en de klinische relevantie van 
schokken, problemen met implanteerbare 
cardioverter defibrillator (ICD) en type D. 
Resultaten:  De prevalentie van type D en 
zorgen was 21,6% en 34,7%. 
Variantieanalyse voor herhaalde metingen 
toonde een afname van angst in de tijd (P < 
0,001), waarbij de risicogroepen een stabiel 
(P = 0,14) maar differentieel effect 
uitoefenden (P < 0,001); het hoogste 
niveau werd gezien in de clustergroep. 
Vergelijkbare resultaten werden gevonden 
voor depressie, hoewel depressieve 
symptomen niet afnamen (P = 0,08) en de 
impact van clustering minder duidelijk was. 
Deze resultaten werden bevestigd in 
aangepaste analyse, waarbij schokken (P = 

0,024) ook werden geassocieerd met angst, 
maar niet met depressie. De impact van 
ICD-zorgen en Type D-persoonlijkheid op 

1) Verband gezocht 
tussen persoonlijkheid 
en ICD zorgen/shocks 
2) Er is wel een 
verband tussen ICD-
shocks en angst en 
depressie beschreven. 
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Tabel 1: onderzoeken naar de mentale gesteldheid na een ICD-shock 

 

Tabel 2: onderzoeken naar de beleving en pijn van onterechte ICD-shocks 
 
 

  

angst en depressie bij aanvang en zes 
maanden was groot (≥0,8) vergeleken met 
verwaarloosbaar tot matig voor schokken 
(0,0-0,6). 

Carroll et 
al., 2005 

59 SF-36: meet 
instumend 
voor 
kwaliteit van 

leven (QOL) 

Doel:  de kwaliteit van leven in een groep 
die een ICD-shock kreeg te vergelijken met 
een groep die het eerste jaar geen ICD-
shock kreeg. 

Resultaten:  Zevenendertig procent kreeg 
een ICD-shock. Degenen in de schokgroep 
hadden een slechtere mentale gezondheid ( 
P < of = .04) en vitaliteitsscores ( P < of = 
.03) op de Short Form-36, verhoogde angst 
( P < of = .015), vermoeidheid ( P < of = 
.005), en psychische lijden ( P < of = .02), 
zoals gemeten door Profile of Mood States, 
vergeleken met de groep zonder shock na 1 
jaar. 

1) Verband 
aangetoond met 
slechtere mentale 
gezondheid na ICD-

shock. 2) QOL-
vragenlijsten hebben 
een ander doel dan 
angst en depressie 
meten. 

Kapa et 
al., 2010 

308 [Hospital 
Anxiety and 
Depression 
Scale 
(HADS), 
Impact of 
Events 
Scale-
Revised 
(IES-R) en 
Short Form 
36 Health 
Survey (SF-
36)] 

Doel:  de effecten van ICD's en ICD-
schokken op psychologische uitkomsten te 
karakteriseren. 
Resultaten:  Het aantal patiënten dat 
voldeed aan de criteria voor angst of 
posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij 
aanvang (78/223, 35%) was hoger dan bij 6 
(34/223, 15%) of 12 (34/223, 15%) 
maanden (P <0,01). Er was een significante 
verbetering in de tijd in HADS (P < 0,001) 
en IES-R (PTSD) scores (P < 0,001). Onder 
de 20 patiënten die ICD-schokken kregen, 
werden geen significante verschillen 
waargenomen in IES-R-, SF-36- of HADS-
scores in vergelijking met degenen die op 
geen enkel moment schokken kregen. 
Patiënten die elektrische stormen ervoeren 
(N = 5) hadden significant hogere baseline 
PTSD-scores (29,6 +/- 11,4 vs 14,6 +/- 
11,6, P <0,01). 

1) Enkele ICD-shocks 
hebben weinig invloed 
op angst en depressie. 
Meerdere ICD-shocks 
wel! 

Studies naar de beleving en pijn van onterechte ICD-shocks 

Studie N Meetinstrument Samenvatting en/of 
resultaten 

Kritische beschouwing/ 
zwaktes 

Nathoe & 
Van 
Gelder, 
2011 

60 Enquête bij patiënten 
die bij bewustzijn een 
ICD shock hadden 
ervaren 

Doel: Effecten onderzoeken 
van shocktherapie bij de niet 
bewusteloze patiënt. 
Resultaten: 
57% patiënten hiervan 
hebben de ICD-shock als 
traumatisch ervaren 

1) Eigen enquête methode, 
waardoor cijfers niet te 
vergelijken met andere 
onderzoeken. 2) Ook terechte 
ICD-shocks bij bewustzijn zijn 
betrokken. 3) Nederlands 
onderzoek. 

Marcus, 

Chan en 
Redberg 
2011 

100 Gestandaardiseerd 

interview. 17 
personen hadden 
onterechte shock 
gehad. 

Doel: subjectieve 

pijnintensiteit bij onterechte 
ICD-shocks onderzoeken. 
Resultaten: Personen met 
een onterechte ICD-shock 
beschreven een significant 
hogere mediane pijnschaal 
(9, interkwartielbereik [IQR] 
8-10) vergeleken met 
degenen met een 
voorgeschiedenis van alleen 
geschikte schokken 
(mediaan 4, IQR 2-8, P = 
0,0011) . 
 

1) Eigen interview methode, 

waardoor cijfers niet te 
vergelijken met ander 
onderzoeken. 2) 17 = kleine 
populatie met onterechte 
shocks. 
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Bijlage VI – Uitkomsten praktijkonderzoek 
 

Begrip Dimensies Indicatoren/codes 

 
 
 
Impact van een ICD-
shock: mentaal 

Gemoed Greep hebben op emoties (n=13) 

Herinneren van dingen (n=6) 

Angst/ gespannen/ piekeren (n=10) 

Controle verlies / paniek (n=5) 

Neerslachtigheid/ somberheid (n=5) 

Concentratie vermindering (n=4) 

Schuldgevoel (n=3) 

Slaapproblemen (n=6) 

Eenzaam (n=0) 

Vertrouwen Inspanningsangst (n=9) 

Zelfvertrouwen (n=9) 

Onzeker (n=7) 
Boomdiagram 1: De mentale impact van een ICD-shock (output ATLAS.ti) 

 

Begrip Dimensies Indicatoren/codes 

 
 
Impact van ICD-shock  
fysiek 

Actief Invloed op seksualiteit (n=5) 

Invloed op vermoeidheid (n=6) 

Invloed op inspanningsvermogen/conditie (n=9) 

Invloed op sport (n=4) 

Invloed op werk (n=1) 

Pijn Alleen op dag zelf; niet aanhoudend (n=15) 
Boomdiagram 2: De fysieke impact van een ICD-shock (output ATLAS.ti) 

 

Begrip Dimensies Indicatoren/codes 

 
 

 
 
 
Impact van ICD-shock 
praktisch 

Inschatting van 
angst 

Voor ICD-plaatsing: geen angst (n=14) 

Voor ICD-plaatsing: wel angst (n=1) 

Na ICD-plaatsing: geen angst/ geen 
toegenomen angst (n=14) 

Na ICD-plaatsing: toegenomen angst (n=1) 

Na ICD-shock: geen angst/ geen toegenomen 
angst (n=1) 

Na ICD-shock: geen angst/geen toegenomen 
angst (n=8) 

Na ICD-shock: toegenomen angst (n=7) 

Hoe omgaan met Geen problemen gehad; gewoon doorgaan met 
alles (n=4) 

Rustig aan doen/ tijd heelt wonden (n=5) 

Zelf proberen conditie opbouwen (n=1) 

Hartrevalidatie/ begeleid sporten (n=3) 

Psychische hulp (n=3) 

Grip op leven 
terug/Verwerking 

Geen klachten / heeft geen tijd gekost (n=6) 

Tijdelijk klachten/ niet aanhoudend (n=5) 

Aanhoudende klachten (n=4) 
Boomdiagram 3: De praktische impact van een ICD-shock (output ATLAS.ti). 
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Begrip Dimensies Indicatoren/codes 

 

 
 
 
 
 
Huidig nazorgbeleid 

medisch 

Snelheid waarmee 

gezien en vaststellen 
oorzaak shock 

Snel/ goed (n=15) 

Medische 
aanpassing/ 
oplossing 

Goede care (n=15) 

Geen aanpassing (n=2) 

Medicatie aanpassing (n=13) 

Wijzigingen instellingen ICD (n=1) 

Ablatie/operatie (n=2) 

Contact met 
cardioloog 

Voldoende empathie/ ingaan op impact/  
verhaal kwijt kunnen (n=12) 

Matige empathie/ ingaan op impact/ verhaal 
kwijt kunnen (n=2) 

Onvoldoende empathie/ ingaan op impact/ 
verhaal kwijt kunnen (n=1) 

Gevoel van 

veiligheid bij 
verlaten ziekenhuis 

Veilig (n=12) 

Middelmatig/ moet het ermee doen (n=2) 

Onveilig (n=1) 
Boomdiagram 4: De medische nazorg na een ICD-shock (output ATLAS.ti 

 

Begrip Dimensies Indicatoren/ codes 

 
 
 
 
 

 
 

Huidig nazorgbeleid 
mentaal 

Contact met 
verpleegkundig 
consulent 

Geen ervaring (n=4) 

Voldoende empathie / ingaan op impact / 
verhaal kwijtkunnen (n=10) 

Onvoldoende empathie/ ingaan op impact /  
verhaal kwijt kunnen (n=1) 

Voldoende handvaten bieden voor verwerking 
(n=10) 

Onvoldoende handvaten bieden voor verwerking 
(n=3) 

Het contact moment Geen contact geweest (n=4) 

Juiste timing (n=9) 

Juiste timing, maar later weer contact nodig/ 
gewenst (n=1) 

Te snel (n=1) 

Wens voor contact 

moment(en) 

Geen wens (n=8) 

1x voldoende + afspreken (n=2)  

2x of vaker (n=2) 

1 week na ICD-shock(s) (n=2) 

2 weken na ICD-shock(s) (n=2) 

1 maand na ICD-shock(s) (n=1) 
Boomdiagram 5: De mentale nazorg na een ICD-shock (output ATLAS.ti). 
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 “Niet te vaak contact zoeken, want dan word je er weer aan herinnerd, dat heb ik liever 

niet”. 
 “Er korter op zitten: Ik ben maanden later op eigen verzoek begonnen met 

hartrevalidatie omdat ik angstig was om in te spannen. Want na het contact met de 
verpleegkundig consulent een paar dagen na de shock is er geen contact meer 
geweest”. 

 “Probeer maatwerk te leveren”. 
 “Nadruk leggen om alle informatie m.b.t. ICD-shocks wel tot je te nemen. Ik mijn geval, 

kreeg ik al een ICD-shock toen ik één dag uit het ziekenhuis was”. 

 “Geef elke patiënt na een ICD-shock homemonitoring. Ik heb homemonitoring 
gekregen, dat geeft mij een veilig gevoel en dat raad ik iedereen aan”. 

 “Geen persoon is gelijk. Iedereen ervaart ICD-schokken op zijn eigen manier. Wellicht 
kan de ICD-technicus goed proberen te filteren wie er meer hulp nodig heeft”. 

 “Vaker contact opnemen voor geestelijke nazorg, en vinger aan de pols houden”. 

 “nou gewoon, denk ik, heel goed luisteren naar de patiënten, wat die aangeven”. 
 “Ik denk dat je maatwerk wilt leveren en dat is een heel lastig. Iedereen is wat dat 

betreft verschillend. Ik zou zelf als ziekenhuis, standaard hartrevalidatie aanbieden of 
aanbevelen”. 

Tabel 1: Tips voor een optimale nazorg. 
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Bijlage VII – Plan van aanpak 
 

Plan van aanpak afstudeeropdracht 

ICD-shocks en nazorg 
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1. Aanleiding van het onderzoek 
 
Implanteerbare cardioverter-defibrillatoren (ICD's) hebben een revolutie teweeggebracht in de 
benadering van de preventie van plotselinge hartdood. Klinische trials hebben uitgewezen dat de 
ICD de kans op een plotse hartdood aanzienlijk verkleind.  
De prevalentie van het inplanteren van een ICD neemt nog steeds neemt toe. Dit komt door het 
uitbreiden van implantatie indicaties en een langere levensverwachting. In Nederland komen er 

jaarlijks meer dan vijf-duizend nieuwe ICD dragers bij (NVVC, z.d.) 
 
Wanneer er steeds meer ICD dragers bijkomen, neemt ook de prevalentie toe dat de ICD 
levensreddend moet ingrijpen. Dit doet de ICD door middel van o.a. ICD-shocks. Hoewel de 
frequentie van ICD-shocks varieert in de literatuur, is te zeggen dat een aanzienlijk deel van de 
patiënten shocks krijgt na ICD-implantatie. Gemiddeld in onderzoeken ligt het percentage dat een 
ICD-dragende patiënt te maken krijgt een ICD-shock tussen de 30 en 50% in de eerste 5 jaar na 

implantatie.  

 
De effecten van ICD-shocks op de mentale en fysieke gesteldheid bij ICD-patiënten zijn vaak 
slecht begrepen. Het kan zorgen voor disstress. Onder disstress wordt alles verstaan wat een 
negatieve invloed op het leven van patiënt heeft en het de patiënt ervan weerhoudt om datgene te 
doen,  wat de patiënt voordat de diagnose gesteld werd, graag deed.  

Patiënten krijgen te kampen met fysieke achteruitgang. Daarnaast kunnen mentale klachten 
ontstaan, zoals angst en depressie.  
 
Sinds 2009 worden in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) ICD’s geïmplanteerd. De laatste 
jaren betreffen dit ca. 200 ICD-implantaties per jaar. In de praktijk spreken de CIED-technici van 
het MCL veel ICD dragende patiënten. Een aantal hiervan hebben een levensreddende ICD-shock 
gehad. Hierbij 2 voorbeelden: 

 
1 Een patiënt waarbij de ICD-therapie uit is gezet nadat deze patiënt een levensreddende ICD-
schok had gehad. De reden voor de patiënt om de ICD-therapie uit te laten zetten was, dat hij dit 

niet verwacht had en nooit meer een ICD-shock wilde ervaren. 
 
2 Een patiënt heeft twee levensreddende ICD-schokken gehad tijdens het toiletbezoek thuis. De 
patiënt gaf aan nog steeds klachten te ervaren van angst voor toiletbezoek, durft niet alleen te zijn 

enz.  
 
Uit deze voorbeelden blijkt dat de ICD-shock wel degelijk een grote impact heeft op het leven van 
deze patiënten. Ook kan hier gediscussieerd worden of deze problemen bekend zijn bij de 
cardioloog of verpleegkundige en/of de juiste nazorg door het MCL is geboden. 
 

Vanaf het begin dat het MCL ICD’s implanteert is een ‘shock doc’ bijgehouden. In dit document 
worden jaarlijks alle patiënten met ICD-shocks bijgehouden. Tussen 2009 en 2021 hebben 
gemiddeld 56 patiënten per jaar één of meerdere shocks gehad. 
 

Interne context: 

 
Het ‘krijgen’ van shocks door patiënten behoeft zorg. De ICD dient uitgelezen te worden, waarna 
de cardioloog een mogelijke oorzaak kan vaststellen. Daarop kan een behandeling gestart of 
aangepast worden, om de kans in de toekomst op een ICD-shock te verkleinen.  
 
Deze nazorg drukt op de capaciteit van het ziekenhuis. Wanneer de fysieke en mentale toestand 
van de patiënt niet begrepen wordt en daarbij de behoeftige zorg niet verleend wordt, bestaat de 

mogelijkheid dat de patiënt vaker terugkomt op het spreekuur van de CIED-technicus of 
cardioloog. Dit is een toename van het zorggebruik. Er is beperkte capaciteit en tijd door het 
personeel. Dit zorgt voor een verhoogde werkdruk.   
 

Externe context: 

 
Fysieke en mentale klachten bij de ICD dragende patiënt en de (mogelijke) ICD-shocks kunnen 
een comorbiditeit vormen. Hier kruisen meerdere ziekte beelden. Het gaat hierbij om een 

comorbiditeit bij de specifieke ziekte. Nadruk bij de cardiologie ligt nog steeds op de medische 
cure: het behandelen van de hartziekte. De kwaliteit van zorg  wordt bepaald aan de hand van 
herstel- en genezingskansen.  Wanneer fysieke en mentale klachten naast de ziekte onderkend 
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worden kan het maatschappelijk en economisch zorgen voor een verhoogd zorggebruik en een 

toename in de zorgkosten. 
 
Het is van groot belang om bij de  ICD-dragers (chronisch zieken) een multidisciplinaire aanpak 

van zorgvoorzieningen te hebben. Wanneer de patiënt tijdig doorverwezen wordt, bijvoorbeeld 
naar en psycholoog, heeft dit een positieve invloed op de heropnames en de verblijfsduur in het 
ziekenhuis, wat weer een verlaging van zorgkosten op kan leveren. Ook de kwaliteit van zorg gaat 
hiermee omhoog. De zorg wordt op de juiste plaats geleverd, bij de juiste specialist, waarbij de 
patiënt nog beter geholpen wordt.  
 
Door deze ervaringen is nu de vraag of het welzijn van de patiënt na een ICD-shock goed 

begrepen kan worden, zodat direct de juiste nazorg geleverd kan worden. Vanuit het Medisch 
Centrum Leeuwarden is er de vraag om de nazorg omtrent ICD-shocks te onderzoeken.  

 

Doelgroep: 
 
De doelgroep welke belang kunnen hebben bij dit onderzoek: 
 

 CIED-technici: spreken de patiënt vaak als eerste na een ICD-shock. Het beter 

bergrijpen van ICD-patiënten zal helpen om de juiste empathie tonen. Daarnaast het 
oppikken van signalen, waar de patiënt mogelijk extra zorg behoeft op het gebied fysiek 
en mentaal welbevinden. 

 Cardiologen met device patiënten onder hun hoede: dragen de 
eindverantwoordelijkheid. Ook in hun spreekuur moet ruimte zijn voor fysiek en mentaal 
welbevinden. Waar nodig kan de cardioloog de patiënt verwijzen naar psycholoog. 

 Verpleegkundig consulenten van de cardiologie: zij spelen een sleutelrol in het 

ondersteunen van de cardioloog op het gebied van fysiek en mentaal welbevinden van 
patiënt. Zij verlenen de eerste zorg op dit gebied. 

 

Andere stakeholders of belanghebbenden binnen de organisatie zijn: 
 Beleidsbepalers van het hartcentrum: Het kan zijn dat door dit onderzoek, meer 

aandacht moet komen voor het fysieke en mentale gesteldheid bij ICD-dragers. Mogelijk 
vraagt die om beleidswijzigingen. 

 De afdeling psychiatrie: Inzichtelijk wordt gemaakt wat er leeft en speelt onder de ICD-

dragende patiënten na een ICD-shock.  
 Afdelingsmanagement: Als er inzichtelijk is gemaakt wat er leeft bij de patiëntengroep 

kan de kwaliteit van zorg worden geoptimaliseerd.  
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2. Probleemstelling 
 
Vanaf 2009 implanteert het MCL ICD’s en levert het de benodigde ICD zorg. Dit gebeurd al jaren 
op dezelfde manier, volgens een vast protocol. Echter, nazorg van een patiënt met een ICD-schok 
wel in een protocol te vangen? De impact van een ICD-shock kan zeer heftig en divers zijn.  

 

Doelstelling: 

 
Dit onderzoek heeft tot doel om na te gaan hoe de patiënt de nazorg omtrent ICD-shocks ervaart 
in het MCL en welke kansen er zijn om de patiëntenzorg op dit onderwerp te verbeteren/ aan te 
passen op de behoeften van de patiënt. 

 

Vraagstelling: 

 
Onderzoeksvraag: 

 
Welke aanbevelingen kunnen er, vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige patiënt, 
worden gegeven ten aanzien van het huidige nazorgbeleid omtrent ICD-shocks in het MCL? 
 
 
Deelvragen: 
 

1. Wat is het doel van een ICD-shock? 
2. Wat is er in de literatuur bekend over de impact van ICD-shocks bij de ICD-dragende 

patiënt? 
3. Hoe verloopt het huidige nazorgtraject omtrent ICD-shocks in het MCL? 
4. Hoe omschrijven patiënten van het MCL de impact van een ICD-shock? 
5. Hoe wordt door deze patiënten het nazorgbeleid in het MCL omtrent ICD-shocks ervaren? 
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4. Onderzoekontwerp 
 
In dit hoofdstuk wordt als eerst de onderzoeksmethode toegelicht. Daarna wordt de 

onderzoekspopulatie en de steekproef beschreven. Vervolgens wordt de dataverzamelingsmethode 
behandeld. Als laatste is dit in een onderzoekmodel gevat. 

 

Onderzoeksmethode 

 
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag en de deelvragen is gekozen voor kwalitatief 
onderzoek. Kwalitatief onderzoek richt zich op de meningen en ervaringen van de te onderzoeken 

doelgroep. Het karakter van de onderzoeksvraag is beschrijvend van aard. Dit houdt in de 
resultaten in woorden worden uitgedrukt niet in cijfers. (Baarda et al., 2021). De onderzoeker is 
geïnteresseerd in de beleving van de respondent, dat maakt de verzamelde data subjectief en dat 
maakt ook het onderzoek kwalitatief van aard. (Verhoeven, 2018). 

 

Dataverzamelingsmethode 
 
Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag zal data verzameld worden a.d.h.v. deelvragen.  
 

1. Wat is het doel van een ICD-shock? 

 
Deze vraag wordt beantwoord door informatie uit literatuuronderzoek, met name bestudering van 
de richtlijnen. 
 
De functie van de ICD en de indicatie van de ICD worden in de theorie besproken. 
 
 

2. Wat is er in de literatuur bekend over de impact van ICD-shocks bij de ICD-dragende 
patiënt? 

Psychologie is zeer breed onderwerp. De ‘beleving’ van een ICD-shock bij de patiënt kan zeer 
divers zijn. Met vooronderzoek is geprobeerd dit in te kaderen. De volgende punten worden 
uitgelicht, omdat deze punten van belang zijn om de behoefte van nazorg in te kunnen schatten 
vanuit de theorie: 
 

 Factoren die invloed kunnen hebben op de mentale gesteldheid van patiënten 
o Terechte vs onterechte shocks 
o Één of meerdere shocks 
o Persoonlijkheid (type D persoonlijkheid) 

 Impact op de fysieke gesteldheid 
o Achteruitgang hart 

o Pijnklachten n.a.v. shock 
 Impact op de mentale gesteldheid 

o Angst 
o Depressie 

 
Voor deze literatuurstudie worden de volgende bronnen geraadpleegd: Pubmed en Google Scholar.  
PsychInfo zou ook een goede bron geweest kunnen zijn, maar vanuit het MCL is het niet mogelijk 

om een persoonlijke inlog te krijgen. Daarom wordt deze bron niet geraadpleegd. 
 
Er wordt gezocht met behulp van de volgende zoektermen: 
 
("Shock"[Mesh] OR shock*[tiab]) AND ("Defibrillators, Implantable"[Mesh] OR Implantable 
cardioverter defibrillator*[tiab] OR implantable defibrillator*[tiab] OR icd[tiab] OR icds[tiab]) AND 
("Anxiety"[Mesh:NoExp] OR "Fear"[Mesh] OR anxiet*[tiab] OR fear*[tiab] OR distress*[tiab] OR 

psycho*[tiab] OR mental*[tiab] OR depress*[tiab] OR "Stress Disorders, Post-Traumatic"[Mesh] 
OR posttraumatic-distress*[tiab] OR posttraumatic-disorder*[tiab] OR posttraumatic-stress*[tiab] 
OR post traumatic-distress*[tiab] OR post traumatic-disorder*[tiab] OR post traumatic-
stress*[tiab] OR ptsd*[tiab] OR ptss*[tiab]) 
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Verder zal gebruik worden gemaakt van de sneeuwbalmethode:  

 Vaak worden er vanuit een artikel ook andere interessante aanbevolen over hetzelfde 
onderwerp. 

 vanuit de literatuurlijst van een artikel verder zoeken naar andere relevante artikelen. 

 
Bij voorkeur worden artikelen gebruikt die niet ouder zijn 10 jaar. 
 
De impact wordt als topic(s) meegenomen in de vragenlijst bij het empirisch onderzoek. 
 

3. Hoe verloopt het huidige nazorgtraject omtrent ICD-shocks in het MCL? 
 

Om antwoord te krijgen op deze vraag, zal naar een protocol gezocht worden in Iprova. daarnaast 
zullen verpleegkundig specialisten en device cardiologen ondervraagd worden over wat zij doen op 
het gebied van nazorg.  
De contacten met de betrokken specialisten zullen meegenomen worden als topic(s) de vragenlijst 

bij het empirisch onderzoek. 
 

4. Hoe omschrijven patiënten van het MCL de impact van een ICD-shock? 
5. Hoe wordt door deze patiënten het nazorgbeleid in het MCL omtrent ICD-shocks ervaren? 

 
Deze laatste twee deelvragen vormen het empirisch onderzoek. De methode om data te 
verzamelen worden interviews.  
 
Waarom is er gekozen voor interviews? 

 
 Bij de interviews staat de beleving van de patiënt met de ervaren ICD-shock voorop.  
 Bij interviews wil de onderzoeker erachter komen wat mensen weten, denken en voelen bij 

een ICD-shock.  
 Deze gegevens zijn niet cijfers uit te drukken, alleen in woorden. 

 

De interviews zullen semigestructureerd zijn. Dit type interview bestaat uit gesloten als uit open 

vragen (Verhoeven 2018).  
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Via een vaste vragenlijst wordt vorm aan de interviews gegeven: 

Topics Vragen 

Demografische gegevens  Man/ vrouw 
 Leeftijd 
 Primaire of secundaire preventie 
 Tijd verstreken sinds implantatie 

 Hoeveel shocks gehad 

Impact van een shock:  
Mentaal  

14. Welke ervaringen na de ICD schok heeft u gehad: 
(Voorbeelden van onderwerpen) 

 Greep hebben op emoties 
 Herinneren van dingen 
 Zelfvertrouwen 

 Angsten 
 Neerslachtigheid/somberheid 
 Spanning 

 Eenzaamheid 
 Concentratie 
 Schuldgevoel 

 Controle verlies 

Impact van een shock: 
Fysiek 

15. Welke ervaringen na de ICD schok heeft u gehad: 
(voorbeelden van onderwerpen) 

 Pijn 
 Seksualiteit 
 Vermoeidheid 

 Inspanningsvermogen/ conditie 

Impact van een shock: 
Praktisch  

16. Hoe bent u hier mee omgegaan? 
17. Hoelang heeft het geduurd om weer grip op uw leven te 

krijgen/ Of bent u nog steeds aan het verwerken. 

Huidig nazorgbeleid 
medisch 

18. Wat vindt u van de snelheid waarmee u gezien werd en 
oorzaak van de schok werd vastgesteld? 

19. Wat is uw gevoel van veiligheid na medische aanpassing 
(Bijvoorbeeld door wijzigingen in instellingen ICD, 
medicatie)? 

Huidig nazorgbeleid 

geestelijk 

20. Op welk moment is door verpleegkundig specialist contact 

met u gezocht en vindt u dit tijdstip juist gekozen? 
21. Was het contact zoeken op dit tijdstip voldoende?  

o Waarom wel/ waarom niet? 
o Welk(e) tijdstip(pen) van contact wenst u? 

22. Is er voldoende ingegaan op de impact van de ICD-schok? 
23. In welke mate zijn u handvaten geboden voor de 

verwerking van ICD-shock? 

o Voldoende/onvoldoende  
o Waarom? 

24. Is er in het contact met cardioloog voldoende aandacht 
geschonken aan uw situatie m.b.t. achteruitgang van 

ziektebeeld en impact van de ICD-shock?  
o Waarom wel/ waarom niet? 

o Wat wenst u? 

Behoefte aan nazorg 25. Wat zou u willen dat er aan hulp geboden wordt? 
26. Welke tips kunt u geven om het nazorgbeleid te 

optimaliseren? 

 
Tabel 1: Overzicht topic’s en vragenlijst interviews  
 
Deze vragenlijst is tot stand uit een brainstormsessie met een verpleegkundig specialist en device 
cardioloog op 4 januari 2022. Daarbij zijn de punten welke worden uitgelicht in het literatuur 
onderzoek ook meegenomen. Zo is het vragenlijst geworden vanuit de theorie en de praktijk. 

De interviews zullen worden opgenomen. Opnameapparatuur zorgt voor de volledige aandacht van 
de respondent. Daarnaast zorgt opname apparatuur ervoor dat de interviews teruggeluisterd 
kunnen worden en de interviews getranscribeerd kunnen worden. 
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Wanneer de data op papier staat kan het geanalyseerd worden. Er zal gebruik gemaakt gaan 

worden van de thematische analyse methode welke beschreven worden in het boek van L. 
Verhoeven, wat is onderzoek? (Verhoeven, 2018) 
  

Deze thematische analyse bestaat uit zes stappen: 
1. Verkennen 
2. Coderen 
3. Thematiseren 
4. Reviseren en verfijnen 
5. Vaststellen en structureren 
6. Presenteren 

 
Er zal gebruikt gemaakt gaan worden van het softwareprogramma ATLAS.ti. Van dit 
softwareprogramma heeft MCL een inlog. ATLAS.ti helpt bij het ordenen van gegevens. Zo kunnen 
resultaten inzichtelijk gemaakt worden. 

 

Onderzoekspopulatie en steekproef 

 
Met de analyse methode uit boek van Baarda et al., 2021 is de volgende onderzoekspopulatie naar 
voren gekomen: 
 

Analyse onderwerpen: Inclusiecriteria: 

Onderzoekseenheden? Individuele personen 

Wie? ICD-dragende patiënten 

Wat? Na het ervaren van een ICD-shock 

Waar? Patiënten van het MCL 

Wanneer?  ICD-shock minimaal een halfjaar geleden 
 ICD-shock niet langer dan 2 jaar geleden 
 Praktisch: patiënten die tussen 01-01-2020 en 01-07-2021 een 

ICD-shock hebben gehad. 

De patiënten die in dit tijdvak een ICD-shock hebben gehad zijn 
gekozen omdat dit  tijdstip geschikt lijkt om terug te blikken op de 

gebeurtenis. De respondenten zullen telefonisch benaderd worden 
met de vraag om deel te nemen. 

Heterogeniteit binnen 
onderzoeksgroep? 

 Terechte vs. onterechte shocks 
 Eén of meerdere shocks 

 

Tabel 2: Inclusiecriteria 
 
De beleving van een ICD-shock is een complex onderwerp. Daarnaast bestaat er enige 
heterogeniteit in de onderzoeksgroep. Het aantal interviews dat zal worden afgenomen hangt af 
van de verzadiging, ook wel saturatie genoemd. Dit houdt in dat er doorgegaan wordt met het 
verzamelen van onderzoeksmateriaal tot zich geen nieuwe informatie meer voordoet. Op basis van 
bovenstaande inclusiecriteria en een inschatting van de saturatie worden er maximaal 20 

interviews afgenomen. 

 
Er zal een aselecte steekproef getrokken worden. De steekproef is aselect omdat de respondenten 
op een willekeurige manier zijn uitgekozen voor het onderzoek.  
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Onderzoeksmodel 

 
Het onderzoeksmodel is een schematische en sterk visuele weergave van de stappen die globaal in 
een onderzoek moeten worden gezet om de doelstelling te bereiken. 

 

 
Schema 1: Schematische weergave van de onderzoeksopzet.  
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5. Planning 
 
Het schrijven deze scriptie zal ongeveer 9 maanden in beslag nemen. In onderstaande tabel is een 
globale planning van het afstudeertraject weergegeven: 

 
Fasen Wat Wanneer 

insturen 
voor 
beoordeling 

Risico’s 

Fase 1: 
Geleideformulier 

Geleideformulier met 
onderwerp keuze 
inleveren bij LOI 

November 
2021 

Afkeuren onderwerp: niet 
haalbaar of niet goed 
afgekaderd. 

Fase 2: Plan van 
aanpak 

Plan van aanpak 
inleveren bij LOI 

 

 
 
 
Aanpassen feedback op 
plan van aanpak en 
opnieuw insturen 

December 
2021 

 

 
 
 
Januari 2022 

Niet goed gekaderd, niet 
voldoende/ niet juist 

beschreven opzet. 

 
 
 
Hulp van begeleider in het 
ziekenhuis door beperkte tijd 

Fase 3: 
Onderzoeksontwerp 
en theorie 

Inleiding schrijven 
 
 
Hoofdstuk 
onderzoeksontwerp 

schrijven 
 
Hoofdstuk theorie 
schrijven 

Februari 
2022 
 
t/m 
 

 
 
Maart 2022 

Moeite met afbakenen theorie 
onderzoek. Data niet concreet. 
Er zijn wel onderzoeken naar 
impact naar ICD-shocks, maar 
echte getallen blijken lastig 

vast te stellen. 

Fase 4: Empirie Data verzameling: 
interviews houden 

 
 
 
 
Data analyse: 
Gegevens verwerken in 

ATLAS.ti 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk empirie 

schrijven 

April 2022 
 

 
 
 
 
t/m 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Juni 2022 

Medewerking van 
respondenten. Wanneer weinig 

interesse zullen meer 
respondenten benaderd 
moeten worden.  
 
Geen verzadiging in 
antwoorden, waardoor meer 

interviews moeten worden 
afgenomen. 
 
Weinig ervaring met gegevens 
verwerken in ATLAS.ti. Het 
‘eigen maken’ van het 

programma kost tijd. Er is 

vanuit het Kennis en 
Informatie Centrum van het 
MCL hulp beschikbaar om het 
programma onder knie te 
krijgen. 
 
 

Fase 5: Conceptversie Hoofstuk conclusies een 
aanbevelingen 
schrijven 
 

Reflectieverslagen: 
methodologisch/ 

persoonlijk 

Juli 2022 
 
t/m 
 

Augustus 
2022 

Teveel tekst. Beknopt, feitelijk 
en zakelijk schrijven voor het 
afstudeerverslag, schrappen en 
herschrijven van teksten.  

Fase 6: Definitieve 
versie 

Aanpassen feedback September 
2022 

Veel feedback om te verwerken 
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Fase 7: Mondelinge 

afstudeerzitting 

Doornemen 

reflectieverslagen 
 

Porfolio doornemen 
 
Pitch voorbereiden 

Zo spoedig 

mogelijk na 
goedkeuring 

definitieve 
scriptie.  

Geen. 

 
Tabel 3: Overzicht planning  
 
Bovenstaande mogelijk risico’s zijn zo nauwkeurig mogelijk ingeschat. Het kan zijn dat ingeplande 
tijd te weinig/ te summier blijkt te zijn. De maanden oktober en november 2022 zijn voor een 
eventuele uitloop van de activiteiten. 

 

 

 
 
 

 
 


