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ABSTRACT 

 

 

Inleiding:  Hart- en vaataandoeningen overheersen het ziektebeeld van de steeds ouder 

wordende Westerse bevolking en steeds meer 80+ -ers zullen zich in de toekomst 

aanbieden voor CABG.  Om daarop te anticiperen is het belangrijk te weten hoe de 

bejaarde die periode beleeft en of de hartoperatie de gewenste resultaten oplevert. 

Doel: Deze exploratieve kwalitatieve studie had tot doel de ervaringen van 

tachtigjarigen voor, tijdens en na de hospitalisatieperiode en de door hen ervaren 

levenskwaliteit als gevolg van de bypassoperatie te onderzoeken.   

Methodiek: Er werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd aan de hand van semi-

gestructureerde interviews bij vijftien 80+ -ers die een bypassoperatie ondergaan 

hadden en sedert drie tot zes maanden uit het ziekenhuis waren ontslaan.  De interviews 

werden op band opgenomen. 

Resultaten: De onderzoeksresultaten geven aan dat dit voor de patiënten een stressvolle 

gebeurtenis is vanaf het horen van de diagnose tot vele weken na de operatie.   Van bij 

het begin is steun, informatie en communicatie van groot belang.  De familie van de 

patiënt en de huisarts spelen tijdens het ziekteproces een onmiskenbare rol.  Bij de 

beslissing die door de patiënt als een dilemma wordt ervaren, creëren zij 

doelgeoriënteerde verwachtingen.  Revalidatie en begeleiding spelen een belangrijke rol 

bij het opkrikken van de levenskwaliteit van de patiënt.  Drie tot zes maanden na de 

operatie voelt het merendeel van de patiënten zich beter dan voorheen het geval was.  

Vooral op fysisch en emotioneel vlak beschouwt de patiënt de operatie als een succes.   

Conclusie: De operatie moet de verwachtingen van de patiënt inlossen.  Continuïteit in 

de revalidatie en begeleiding kan daartoe bijdragen.  Informatie en communicatie 

moeten aangepast zijn aan de noden van de patiënt en de familie van de patiënt moet 

hierbij betrokken worden.  Mits rekening te houden met deze aandachtspunten mag de 

hoge leeftijd van de patiënt dus zeker niet als criterium gelden bij de beslissing om al of 

niet hartchirurgie uit te voeren.   
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Introduction: Heart- and vascular diseases are the most common cause of illness in the 

Western population and the number of octogenarians undergoing CABG will only 

increase in the future.  It is of importance to anticipate on this and therefore knowing 

how the octogenarians experience this period and whether the operation gives good 

results is a topic of research. 

Aim: The purpose of this explorative qualitative study is to investigate the experiences 

of eighty-year-old people before, during and after hospitalisation and the experienced 

quality of life as a consequence of a bypass operation.   

Methodology: Qualitative research was undertaken by 15 semi-structured interviews of 

octogenarians that underwent a bypass operation and left the hospital between three to 

six months.  The interviews were audio recorded.   

Results: It seems that this event is a stressful period for the patients starting from the 

confrontation with the diagnosis till several weeks after the operation.  From the 

beginning support, information and communication are very important.   The family and 

the general practitioner play an important role during the period of illness.  Patients 

experience the taking of the decision to operate as a dilemma.  Patients create goal-

oriented expectations.  Revalidation and guidance are of importance to gain quality of 

life for the patient.   Three to six months after the operation, most of the patients feel 

better than before the operation.  Especially based on their physical and emotional 

condition, patients consider the operation as a success.   

Conclusion: The operation must fulfil the expectations of the patient.  Continuity in 

revalidation and guidance can contribute to this.  Information and communication 

should be adapted to the patients needs and the family of the patient should be involved 

in the process. When these points of attention are taken into account, the age of people 

may certainly not be a criterion to refuse heart surgery.  
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INLEIDING 
 
 

Arteriosclerose, hartklepziekten en andere hart- en vaataandoeningen overheersen het 

ziektebeeld van de steeds ouder wordende Westerse bevolking.  Hoogbejaarden die 

hartchirurgie ondergaan hebben in vergelijking met jongere lotgenoten meer 

complicaties, een langere hospitalisatieduur en een hogere operatieve mortaliteitskans.  

Maar de verbeteringen in de invasie cardio-pulmonale bypasstechniek en de betere 

perioperatieve zorgen hebben als gevolg dat coronaire bypassoperaties ook veilig 

bevonden worden voor 80 jarigen en ouder.   

 

Door de vergrijzing van de bevolking is de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder de snelst 

groeiende groep van de oudere populatie.  Als die proportie van de bevolking blijft 

aangroeien, zal ook de vraag naar hartchirurgie niet verminderd doorgaan.  Het is dus 

belangrijk te weten of hartchirurgie de gewenste resultaten levert bij hoogbejaarden.  

Hierbij denken we in de eerste plaats nog te vaak aan het operatieve risico in termen van 

morbiditeit en mortaliteit en goede resultaten op lange termijn.  Verschillende 

publicaties hebben reeds resultaten getoond betreffende de operatieve uitkomst van 

hoogbejaarden, maar slechts een minderheid heeft dit ook gedaan voor de kwaliteit van 

leven en de ervaringen van de patiënt. 

 

De kwaliteit van leven is logischerwijze een belangrijke factor om de uitkomst te 

bepalen van eender welke therapeutische interventie maar zeker wanneer een invasieve 

procedure, die een hartoperatie toch is, wordt uitgevoerd bij patiënten met een beperkte 

levensverwachting.  Functieproeven en gegevens betreffende mortaliteit en morbiditeit 

zijn onvolledige parameters bij het typeren van fysiek, functioneel, emotioneel en 

mentaal welbevinden en dienen bijgevolg aangevuld te worden met de mening van de 

patiënt zelf. 

  

Via deze scriptie willen we ten eerste inzicht krijgen in de wijze waarop hoogbejaarden 

hun levenskwaliteit ervaren maximum 6 maanden na de operatie.  Hoe is deze 

levenskwaliteit beïnvloed door de operatie?  Daarnaast willen we weten met welke 
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gevoelens zij terugblikken op het ganse gebeuren rond deze operatie.   Hoe hebben zij 

die periode ervaren?  Dit laat ons toe enkele zorgbeleid relevante aanbevelingen te doen. 

 

Volgens Maso en Smaling [1998] is een probleemstelling pas wetenschappelijk 

wanneer geweten is wat er onder de begrippen in de onderzoeksvraag wordt verstaan, 

wat er in de literatuur als mogelijk antwoord op deze vraag te vinden is en wat de 

onderzoeksmogelijkheden zijn om die vraag te beantwoorden.  Daarom worden 

begrippen zoals levenskwaliteit en ervaringen van patiënten eerst uitgelegd.   Daarnaast 

is het de bedoeling om door te grasduinen in de literatuur publicaties te verzamelen die 

over dit onderwerp al concrete resultaten hebben getoond en op deze manier een kader 

te scheppen voor de thesis.  In het tweede hoofdstuk staat de uiteenzetting van de 

probleemstelling en een verantwoording voor de keuze van een kwalitatieve 

onderzoeksopzet.  Deze manier van onderzoeken is aangewezen omdat we peilen naar 

ervaringen en deze studie een open onderzoekskarakter vraagt.  Verder is er ook uitleg 

over de selectie van de onderzoekspopulatie en de gegevensverzameling en –analyse.  

Over de onderzoeksresultaten wordt gerapporteerd in het derde hoofdstuk.  Deze 

scriptie wordt afgesloten met een vierde hoofdstuk dat de conclusie en het antwoord op 

de onderzoeksvragen bevat. 
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HOOFDSTUK 1: DUIDING VAN HET ONDERWERP 

 

Bij het zoeken naar literatuur voor de scriptie is getracht om systematisch te werken.  

De zoekstrategie startte bij enkele elektronische databanken zoals PubMed, Cinahl, ISI 

Web of Science, Sociological Abstracts, Elsevier Science@direct…  die op de site van 

de universiteitsbibliotheek van de UGent te vinden zijn.  Daarnaast werden ook de twee 

catalogi namelijk Aleph en Antilope geraadpleegd.  De voornaamste trefwoorden die 

gebruikt werden, zijn quality of life, heart surgery, cardiac surgery, patient satisfaction, 

health perception, health status, octogenarians…  Door middel van het sneeuwbaleffect 

werden ook enkele interessante wetenschappelijke artikels gevonden. 

 
 
Inleiding 

 

De levensverwachting van de Belgische bevolking bij de geboorte zal in de toekomst 

sterk toenemen.  Waar dat voor mannen en vrouwen respectievelijk 75 jaar en 82 jaar 

was in 2000 zal dit tegen 2050 met 9 en 7 jaren toenemen.  Daarnaast neemt ook het 

aandeel van de tachtig jaren in de Belgische bevolking toe.  In 2000 bedroeg het aandeel 

80+ -ers t.o.v. de ganse Belgische bevolking 3.5%.   Verwacht wordt dat dit aandeel in 

2050 10% zal bedragen.  Daarmee is dit de snelst groeiende groep t.o.v. de ganse 

Belgische populatie.  [Chéruy, 2001]  Jaarlijks worden in België ongeveer 8800 

CABG’s uitgevoerd op een totaal van 14500 hartoperaties. Het aandeel van de 80+ -ers 

daarin bedroeg in 1996, 2001 en 2003 respectievelijk 3.6%, 6.1% en 8.5%. [Belgian 

Association for Cardio-Thoracic Surgery (BACTS), 2005]  Volgens een Canadese 

studie bedraagt de gemiddelde mortaliteit bij deze leeftijdsgroep 9.5% met een risico op 

CVA van 4.7% als belangrijkste doodsoorzaak.  [Baskett et al, 2005]  Het aantal 

coronaire bypassoperaties dat uitgevoerd wordt bij tachtigjarigen neemt dus toe en 

logischerwijze zal deze trend zich verderzetten.  Daarom is het belangrijk te weten hoe 

de ziekteperiode en de levenskwaliteit wordt ervaren door een 80+ -er die een coronaire 

bypassoperatie heeft gehad.   
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1 Levenskwaliteit 
 

 
1.1 Het begrip levenskwaliteit 

 

Vooraleer men kan onderzoek doen naar de levenskwaliteit van de patiënt is het 

belangrijk goed te omschrijven wat dit begrip inhoud.  Het begrip levenskwaliteit is niet 

zo makkelijk te vatten, want niet voor iedereen heeft het dezelfde inhoud of betekenis.  

Meerdere auteurs geven in hun publicaties een omschrijving van wat levenskwaliteit 

volgens hen is, en telkens is deze omschrijving verschillend.  Waarschijnlijk is de 

voornaamste reden voor het ontbreken van een algemene definitie waarin iedereen zich 

kan vinden, het multidisciplinaire karakter van het begrip levenskwaliteit.  [Farquhar, 

1995] 

 

Volgens Farquhar [1995] vermelden ouderen vooral volgende begrippen wanneer hen 

wordt gevraagd wat zij verstaan onder ‘kwaliteit van leven’: familie (kinderen), sociale 

contacten, gezondheid, mobiliteit, materiële omstandigheden, activiteiten, 

gelukzaligheid en thuisomgeving.    

 

Een synthese van de in de literatuur opgegeven omschrijvingen, zou er als volgt kunnen 

uitzien:  

 

“De kwaliteit van leven kan worden gedefinieerd als een samengesteld of 

multidimensioneel concept bestaande uit verschillende somatische en mentale 

gezondheidsaspecten dat rekening houdt met de mogelijkheid om te functioneren in en 

te genieten van de alledaagse activiteiten zoals het werk, het huishouden, het 

familieleven, de seksuele relaties en hobby’s, dit is de sociale dimensie, en daarbij een 

goed gevoel te hebben.”  [Boudrez & De Backer, 2001; Falcoz et al., 2003;  Nicolson & 

Anderson, 2003] 

 

Moeilijkheden bij het meten van de levenskwaliteit zijn het gevolg van het uitblijven 

van een algemeen gedeelde definitie.  Vragenlijsten over de kwaliteit van leven, 

onderzoeken het zuiver functionele aspect, waaronder het terug kunnen uitvoeren van de 
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job, als de complexere problematiek over de sociale activiteiten en sociale problemen.  

De evaluatie van de levenskwaliteit is geen gemakkelijke opdracht mits het niet 

onafhankelijk is van de subjectieve beleving.  [Hunt, Hendrata & Myles, 2000] 

 

Zowel Farquhar [1995] als Lukkarinen en Hentinen [1997] geven een overzicht van de 

verschillende manieren om dit concept te benaderen en de definities in te delen. 

 

Een eerste benadering van het begrip levenskwaliteit is eerder globaal of algemeen te 

noemen.   Daarin staat levenskwaliteit voor tevredenheid van leven, een persoonlijk 

aanvoelen van gelukzaligheid en welzijn.  Tevredenheid wordt geassocieerd met een 

cognitieve dimensie, terwijl gelukzaligheid eerder een emotionele bijklank heeft.   

Kwaliteit van leven kan men ook definiëren als de subjectieve ervaring van een persoon 

betreffende zijn of haar leven.  Het is een reflectie van de levenservaringen, belangrijke 

gebeurtenissen en de toestand van de huidige levensfase.  De factoren die dit allemaal 

mee bepalen zijn het geslacht, de socio-economische status, de leeftijd en de generatie 

waartoe men behoort.  [Farguhar, 1995]  Definities over de kwaliteit van leven lijken 

dus een onderscheid te maken tussen de ervaren subjectieve en de geobserveerde 

objectieve kwaliteit van leven.  Algemene definities houden rekening met deze 2 

peilers.  [Lukkarinen & Hentinen, 1997] 

 

Componentiële definities en analyses breken het begrip kwaliteit van leven als het ware 

in meerdere kleinere componenten of dimensies.  Vanuit deze visie zit men dus met 

beperkte thema’s.  [Lukkarinen & Hentinen, 1997]  Met andere woorden, om het begrip 

te vatten worden bepaalde karakteristieken naar voor geschoven.  Dergelijke definities 

zijn gebruiksvriendelijker om empirisch onderzoek te doen in vergelijking met globale 

definities, omdat men als het ware een stap dichter staat bij de operationalisering van 

het concept.  Componentiële definities van de kwaliteit van leven kunnen benaderd 

worden op een manier die meer relevant is om de onderzoeksvraag te beantwoorden.  

Bijvoorbeeld, een concept kan gedefinieerd worden alsof het de objectieve 

levenskwaliteit weergeeft wanneer het gaat over de algemene gezondheidstoestand, 

functionele toestand en socio-economische status.  Anderzijds kan een concept ook 
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worden omschreven als een individuele en persoonlijke beoordeling aangaande 

tevredenheid over het leven, gelukzaligheid en zelfbeoordeling.   [Farguhar, 1995] 

 

Een derde benadering van levenskwaliteit noemt men de gefocuste definities.  Deze 

verwijzen naar één component of een beperkt aantal componenten van levenskwaliteit.  

Het begrip levenskwaliteit heeft dan ook een verschillende betekenis binnen 

verschillende vakgebieden zoals psychologie, sociologie en medische wetenschappen.  

Wanneer zo’n gefocuste definitie vooral betrekking heeft op gezondheid en functionele 

gezondheidstoestand plakt men op dergelijke definitie eerder de naam, 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven of in het Engels ‘health-related quality of 

life’.  [Lukkarinen & Hentinen, 1997] 

 

Een vierde soort benadering wordt alleen in de literatuurstudie van Farquhar [1995] 

beschreven. Het betreft definities die niet helemaal thuishoren bij de vorige categorieën.  

Deze definities overlappen voornamelijk de eerste en de tweede benadering of met 

andere woorden het zijn definities die algemeen zijn, maar toch bepaalde accenten 

leggen.  Het zijn  combinatiedefinities.  Zo kan de kwaliteit van leven omschreven 

worden als een dynamische concept die de individuele mening weergeeft over de 

fysieke, mentale en sociale impact van ziekte en zo de mate van tevredenheid met de 

levensomstandigheden beïnvloedt.  Dit is een onderzoeksspecifieke benadering en kan 

zich bijvoorbeeld ook beperken tot het fysieke aspect van de ziektebeleving. 

 

De belangrijkste redenen voor de groeiende interesse in het begrip kwaliteit van leven 

zijn enerzijds het steeds frequenter voorkomen van chronische aandoeningen en 

anderzijds het gevolg van een betere opvolging van de beslissingen van de 

beleidsmakers van de gezondheidszorg.  [Lukkarinen & Hentinen, 1997]  Steeds meer 

tachtig jarigen worden doorverwezen naar de cardiale chirurgie en dit in een periode 

met groeiende aandacht en controle betreffende de gezondheidsuitgaven. [Kolh, 

Kerzmann, Lahaye, Gerard & Limet, 2001]  Er is dus nood aan een beleid met passende 

budgettaire strategieën met respect voor het behoud van de zorg bij de tachtig plussers.  

[De Mol, Kallewaard, Lewin, Van Gaalen & Van den Brink, 1997; Fruitman, 

MacDougall & Ross, 1999;  Khan, Magnetti, Davis & Zhang, 2000] 
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1.2 Resultaten en bevindingen uit de literatuur 

 

Studies die peilen naar de kwaliteit van leven gebruiken daarvoor vaak meetschalen.  

Ook om de levenskwaliteit na een coronaire bypassoperatie te kennen, kan men een 

beroep doen op meetschalen zoals de Rand-36 schaal. [Van der Zee & Sanderman, 

1993]  Deze meetschalen zijn gestandaardiseerde vragenlijsten en bevragen 

onderwerpen zoals de fysieke mogelijkheden, de tevredenheid met de fysieke toestand, 

de mentale toestand, de emotionele toestand, de nachtrust, de pijn, de sociale relaties, de 

vitaliteit & de algemene gezondheidstoestand.  [Chocron, et al., 1996; Falcoz et al., 

2003]  Het nadeel van het gebruik van meetschalen is dat je als onderzoeker gebonden 

bent aan vaste topics die in de vragenlijsten voorkomen en dat je als participant 

gebonden bent aan de antwoordmogelijkheden. 

 

Toename van de overlevingskans en de levenskwaliteit vormen de belangrijkste 

indicaties voor het uitvoeren van een coronaire bypassoperatie.  Wat ouderen betreft 

heeft deze operatie niet zozeer als doel de levensverwachting te vergroten, maar wel de 

kwaliteit van de gezondheid te verbeteren.  [Järvinen, Saarinen, Julkunen, Huhtala & 

Tarkka, 2003]  Volgens een kwantitatief onderzoek door De Mol et al. [1997] en Khan, 

Magnetti, Davis & Zhang [2000] houden open hartoperaties bij bejaarden een 

acceptabel mortaliteitsrisico’s in en dragen ze effectief bij tot een betere levenskwaliteit.  

Ook de levensverwachting op lange termijn neemt toe en wordt vastgelegd op 6.7 jaren 

terwijl dit voor niet-geopereerde leeftijdsgenoten 6.2 jaren is.     

 

Op alle domeinen van de levenskwaliteit is er een significante verbetering op te merken 

na één jaar.  [Järvinen et al., 2003]   Khan et al. [2000] onderzocht dit op lange termijn 

en erkent deze verbetering.  Deze verbetering scoort niet significant voor de 

leeftijdsgroep boven de 75 jaar op het mentale domein en de verbetering is ook minder 

uitgesproken in vergelijking met jongere patiënten.  Uiteindelijk bereiken de bejaarden 

wel een gelijke of zelfs betere levenskwaliteit dan leeftijdsgenoten.  De reden dat de 

verbetering op het mentale vlak niet zo spectaculair is, ligt wellicht aan het feit dat dit 

domein weinig directe invloed ondervindt van de operatie.  Bejaarden hebben dus niet 

alleen een hogere mortaliteit en morbiditeit, maar hebben ook minder vooruitgang op 
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bepaald aspecten van de levenskwaliteit in vergelijking met jongere patiënten. Volgens 

Fruitman, MacDougall & Ross [1999] tonen de resultaten van hun kwantitatief 

onderzoek vooral een verbetering op mentaal en emotioneel vlak, en minder goede 

scores voor vitaliteit en het fysiek functioneren. Dit zou mogelijks te wijten kunnen 

zijn aan andere gezondheidsproblemen of het verouderingsproces zelf.  In andere 

publicaties ziet men in tegenstelling tot de bevindingen van Fruitman wel een 

significante verbetering betreffende het fysisch functioneren en een grote tevredenheid 

over dit functioneren, over het verdwijnen van de pijn en over de emotionele 

verbetering.  Ook de nachtrust is verbeterd, maar deze is niet beter in vergelijking met 

gezonde leeftijdsgenoten, in tegenstelling tot de andere onderwerpen die werden 

bevraagd.  Er is geen uitgesproken verandering op gebied van de energie, de sociale 

relaties en de algemene gezondheidstoestand volgens het kwantitatief onderzoek van 

de hand van Collins, Brorsson, Svenmarker, Kling & Aberg [2002] en Falcoz et al. 

[2003]. 

 

Quasi alle hoogbejaarden die een coronaire bypassoperatie ondergaan, verbeteren 

minstens één niveau in de classificatie van de New York Heart Association (NYHA). 

[Fruitman et al., 1999; Kolh et al., 2001]  Hoewel dankzij de operatie de 

symptomatologie meestal verdwenen is, zorgt dit niet noodzakelijk voor een betere 

levenskwaliteit omdat dit bepaald wordt door meerdere fysieke en psychologische 

factoren.  [Järvinen et al., 2003] 

 

De meest voorkomende postoperatieve complicaties zijn atriale fibrillatie, ventilatie 

problemen, delirium, arithmieën, bloedingen, pneumonie en nierfalen.  [Fruitman et al., 

1999; Kolh et al., 2001] 

 

Wanneer men de zelfstandigheid in de dagelijkse activiteiten van de patiënt voor de 

operatie vergelijkt met na de operatie is er een belangrijke verbetering op te merken, tot 

zelfs 10%.  Deze verbetering is onafhankelijk van leeftijd of geslacht. [Järvinen et al., 

2003] 
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Wat de algemene gezondheidstoestand betreft vinden de hoogbejaarden dat er slechts 

een kleine verbetering is.  Dit zou kunnen verklaard worden door het frequenter 

voorvallen van comorbiditeiten bij deze leeftijdsgroep. [Järvinen et al. 2003] 

 

Volgens de kwantitatieve studie van Kolh et al. [2001] vindt 87% van de hoogbejaarde 

patiënten het een goed idee om op tachtig jarige leeftijd een hartoperatie te ondergaan 

en nog eens 86% voelt zich daardoor evengoed of zelfs beter als voorheen.  Fruitman, 

MacDougall en Ross [1999] vinden gelijkaardige resultaten.  Deze bevindingen tonen 

aan dat ook hoogbejaarden in aanmerking komen voor cardiale chirurgische procedures 

met een acceptabele morbiditeit en mortaliteit, en een opvallende verbetering van het 

algemeen leven.  [Fruitman et al., 1999] 

 

Aan het interpreteren van de resultaten zijn soms beperkingen verbonden, zo besluiten 

Chocron et al. hun kwantitatief onderzoek. Tijdens de postoperatieve follow-up na drie 

maanden melden patiënten soms niet-cardiale problemen zoals pijn ter hoogte van de 

wonde, artritis, en andere ongemakken die het gevolg zijn van of verergerd worden door 

de operatie.  De kwaliteit van leven wordt in tegenstelling tot de logische verwachting 

niet door postoperatieve complicaties of ongemakken beïnvloed.  Dit is mogelijk te 

verklaren door de kwaliteit van de rehabilitatieprogramma’s in de revalidatiecentra. 

Gedurende enkele weken na de operatie worden patiënten in het revalidatiecentra aan 

een rehabilitatieprogramma onderworpen. Gedurende die rehabilitatie doen de patiënten 

opvallend meer oefeningen, volgen ze een dieet en worden aangespoord niet of minder 

te roken.  Daarbij komt dat ook de medicatie stelselmatig wordt verminderd.  Bijgevolg 

is het dus moeilijk te verklaren welk deel van de verbetering als het ware te danken is 

aan de operatie zelf en welk deel toe te schrijven is aan het rehabilitatieprogramma. Een 

tweede beperking in de interpretatie van de resultaten bestaat erin dat men ermee 

rekening moet houden dat de patiënt op de hoogte is van zijn of haar deelname aan een 

onderzoek. Het gevaar bestaat dat de patiënt sociaal wenselijke antwoorden geeft om de 

behandelend geneesheer ter wille te zijn.  [Chocron et al., 1996] 

 

Tachtig plussers kunnen met een aanvaardbaar risico een hartoperatie laten uitvoeren en 

vertonen daarna een opmerkelijke verbetering in hun symptomen.  Hoogbejaarden 
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verbeteren in hun functioneren en krijgen dankzij deze operatie een betere 

levenskwaliteit.  [Fruitman et al., 1999] 

 
 
2 Patiëntenervaring 

 

2.1 Het begrip patiëntenervaring 

 

Het idee om de mening van de patiënt te betrekken in de evaluatie van de zorg is niet 

nieuw.  Sedert verschillende decennia is hierover onderzoek gebeurd vooral in de 

Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk, maar de laatste jaren is er 

een hernieuwde aandacht om de patiënt bij de evaluatie van de zorg te betrekken. [Sitzia 

en Wood, 1997; Staniszewska en Ahmed, 1999] 

 

De literatuurstudie van de hand van Johansson, Oléni en Fridlund [2001] geeft aan dat 

de patiëntentevredenheid een subjectieve evaluatiemanier is om uit te drukken in welke 

mate de ervaren zorg overeenstemt met de verwachte zorg.   Met andere woorden, 

de patiënten evalueren hun ervaringen op basis van wat hun verwachtingen waren over 

die zorg.  Om het concept patiëntentevredenheid te begrijpen is het noodzakelijk te 

weten welke verwachtingen de patiënt heeft op basis waarvan hij of zij evalueert.  

Staniszewska en Ahmed [1999] hebben de resultaten van hun kwalitatief onderzoek 

geanalyseerd en komen tot vier thema’s. Ten eerste heeft de patiënt bepaalde 

verwachtingen ten opzichte van de verpleegkundige.  De patiënt vindt het belangrijk 

dat de verpleegkundige de toestand van de patiënt goed kent, dat deze adequate zorg 

verleent…   Daarnaast heeft de patiënt ook verwachtingen ten opzichte van de arts 

die specifieker zijn dan deze voor de verpleegkundige.   Sommige verwachtingen zijn 

eerder gerelateerd aan de klinische stappen die een arts zet zoals de behoefte om 

regelmatig onderzocht te worden of aan de manier waarop de zorgverlening gebeurt 

bijvoorbeeld vriendelijkheid en beleefdheid.  Een derde thema betreft de rol van de 

patiënt.   Sommige patiënten vinden het belangrijk om alles te onthouden wat de arts 

aan hem of haar vertelt.   Anderen denken dat de arts verwacht dat de patiënt een lijst 

met vragen heeft.  Verwachtingen betreffende het resultaat is het vierde thema dat uit 

het onderzoek van Staniszewska en Ahmed [1999] naar voor komt.   De behandeling is 
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namelijk de primaire reden waarom men zich laat opnemen.  De verwachtingen van het 

resultaat zijn heel divers.  Dit varieert van volledig genezen, tot weten wat verkeerd gaat 

met het lichaam.   

Ook Schmidt [2003] heeft een kwalitatief onderzoek gedaan die duidelijk maakt waar 

patiënten op letten bij het evalueren van hun zorg.  Daaruit blijkt ten eerste dat patiënten 

het vooral belangrijk vinden om als een individu te worden gezien.  De patiënt 

verwacht met andere woorden dat er over hem meer geweten is dan alleen de diagnose.  

Ook de voorgeschiedenis van de patiënt wordt als belangrijk opgegeven.  Ten tweede 

vindt de patiënt het belangrijk om uitleg te krijgen over zijn toestand, de ziekte, de 

toekomst en andere relevante zaken.  Ten derde wil de patiënt gehoor krijgen bij de 

verpleegkundigen wanneer hij bepaalde noden heeft.  Ook de manier van reageren 

wordt als belangrijk ervaren.  Een vierde thema beschrijft het verlangen van de patiënt 

om erop te kunnen vertrouwen dat er iemand over hem waakt.   Dit zou voor een 

veiligheidsgevoel voor de patiënt zorgen. 

 

Uit een review van de hand van Sitzia en Wood [1997] over de onderwerpen en 

concepten van patiëntentevredenheid blijkt dat al heel wat gepubliceerd is over 

patiëntentevredenheid en aanverwante thema’s zoals het evalueren van de kwaliteit van 

zorg door de patiënt.   Patiëntentevredenheid zou naast de verwachtingen en de daarop 

gebaseerde evaluatie ook bepaald worden door persoonlijke variabelen of ook wel 

determinanten van tevredenheid genoemd.  Dit zijn de verwachtingen, de persoonlijke 

of socio-demografische karakteristieken en de psychosociale factoren zoals bijvoorbeeld 

een bias door het geven van sociaal wenselijke antwoorden.  Volgens Johansson et al. 

[2001] zijn er acht domeinen die een invloed hebben op de patiëntentevredenheid in de 

context van gezondheidszorg.  Deze zijn 1) de socio-demografische achtergrond zoals 

leeftijd en geslacht, 2) de verwachtingen van de patiënt,  3) de omgeving zoals netheid, 

catering en comfort, 4) communicatie en informatie, 5) de betrokkenheid van de patiënt, 

6) de relatie met het verpleegkundig personeel zoals wederzijds respect en co-operatie, 

7) de medisch-technische competentie van de verpleegkundige en 8) de invloed van 

werkorganisatie op patiënt en verpleegkundige.  Daarmee wordt het werken in teams 

van twee personen bedoeld of individuele zorgverstrekking maar ook hoeveel 

verschillende verpleegkundigen in contact komen met dezelfde patiënt. 
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2.2 Resultaten en bevindingen uit de literatuur 

 

In wat volgt wordt niet zozeer een vergelijking gemaakt tussen de verschillende 

onderzoeksresultaten van verschillende studies omdat de onderzoeksthema’s sterk 

uiteenlopen en soms slechts voor een deeltje overlappen.   Wat volgt moet de diversiteit 

schetsen van de thema’s die aan bod komen wanneer onderzoek wordt gedaan over 

patiëntenervaringen. Onderzoek over ervaringen van hartpatiënten kan over zeer 

uiteenlopende onderwerpen gaan, zo blijkt. 

 

Door middel van een kwalitatieve onderzoek hebben Rosenfeld en Gilkeson [2000] 

bestudeerd hoe vrouwen tussen 47 en 67 jaar met coronaire hartaandoeningen reageren 

op het steeds duidelijker worden van de symptomen die deze diagnose bevestigen. 

Aanvankelijk ontkennen zij dat deze symptomen er zijn of kennen zij deze toe aan iets 

anders.  De symptomen worden geminimaliseerd.  In een tweede stap accepteert men 

dat de symptomen een gevolg zijn van mogelijke hartproblemen.  Soms leidt dit tot een 

medische onderzoek.  Tijdens deze wachtperiode hadden zij schrik.  Eens de diagnose 

gevallen is, kunnen zij de oorzaak van de symptomen een naam geven.  Vanaf dan 

gebruikt men medische termen om de ziekte te benoemen.  Stilaan dringt de ernst van 

de situatie tot hen door en gaat men hun situatie met andere hartpatiënten vergelijken.  

In een laatste fase gaat men trachten te verklaren waarom zij deze hartaandoening 

hebben.  Ook uit de studie van Theobald en McMurray [2004] blijkt dat het horen van 

de diagnose een schokkende gebeurtenis is voor de patiënt en voor sommige een 

moment waarop het duidelijk wordt dat ze niet meer van de jongste zijn.   Verder geven 

de onderzoeksresultaten van deze kwalitatieve studie ook aan dat de patiënt bij de 

beslissing om te opereren vaak nog een beroep doet op de opinie van familie of 

vrienden. 

 

Voor sommige patiënten wordt geopteerd om een bypassoperatie uit te voeren.  

Fitzsimons, Parahoo en Stringer [2000] onderzochten door middel van een kwalitatieve 

onderzoeksopzet de beleving van de patiënt tijdens de wachtperiode tussen diagnose 

en operatie.   Het betreft een populatie in Noord-Ierland waar de wachttijden tot één 

jaar kunnen oplopen.  Tijdens deze wachtperiode voelen de patiënten zich vooral 
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onzeker, hebben ze pijn ter hoogte van de borst en zijn ze angstig.  Men voelt zich 

daarnaast ook machteloos en gefrustreerd en men is ontevreden over het uitblijven van 

de medische zorgen.  De fysieke mogelijkheden nemen af samen met de eigenwaarde en 

familiale en sociale relaties wijzigen.   Wat de schrik en de angst betreft tijdens de 

wachtperiode, hebben Koivula, Paunonen-Ilmonen, Tarkka, Tarkka en Laippala [2002] 

met een kwantitatieve studie onderzocht wat de relatie is met het krijgen van sociale 

steun.  De patiënten krijgen vooral steun van hun echtgenoten.  Veel emotionele steun 

vanuit het sociaal netwerk staat gelijk aan weinig angst.  Ook de gezondheidswerkers 

kunnen steun bieden zodat de schrik die de patiënt heeft voor de operatie afneemt door 

middel van het geven van informatie.   Kwantitatief onderzoek naar de angst en schrik 

tijdens de periode dat een patiënt een CABG moet ondergaan, wijst uit dat vooral de 

periode voor de operatie hoog scoort op deze parameters.  Vergeleken daarmee daalt de 

angst en de schrik tijdens en na de hospitalisatie.  Hieruit blijkt dus dat patiënten 

emotioneel nogal beïnvloed worden door deze gebeurtenis.  [Koivula, Tarkka, Tarkka, 

Laippala en Paunonen-Ilnonen, 2002] 

 

Het kwalitatieve onderzoek van Lindsay, Smith, Hanlon en Wheatley [2000] 

concentreert zich op de beleving van de patiënt, met betrekking tot de 

gezondheidstoestand voor de operatie.  De studie toont aan dat afhankelijkheid en de 

dreiging van een acuut hartfalen of dood de patiënt het meest zorgen baren.  Verder doet 

de studie ook onderzoek naar hun verwachtingen en daaruit blijkt dat de patiënten 

hopen op vrijheid, onafhankelijkheid en een toename van de levensduur en de 

levenskwaliteit.  Zij ervaren deze operatie als een belangrijke gebeurtenis in hun leven 

en benadrukken het belang van sociale ondersteuning. 

 

Anderson, Feleke & Perski [1999] hebben een kwalitatief onderzoek opgezet waarin 

gepeild wordt naar de ervaring van patiënten over de medische en ondersteunende 

zorgen die worden gegeven door artsen en verpleegkundigen.  Ook Doering [2002] 

heeft daarover onderzoek gedaan a.d.h.v. een kwalitatieve onderzoeksopzet bij 

hoofdzakelijk niet-bejaarden en stelt patiënten de vraag wat beter kan.  Op verschillende 

momenten wordt niet tegemoet gekomen aan de fysieke noden van de patiënten en 

ervaren zij een gebrek aan zorg.  Bijgevolg zijn een groot deel van de onderzochte 
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patiënten niet tevreden over hun ervaring.   Verder worden ook de verwachtingen die 

men had niet altijd ingelost door de operatie en was de informatieverstrekking 

ontoereikend.  Belangrijk is dus oog te hebben voor de verwachtingen van de patiënt en 

voldoende te informeren voor en na de operatie.  De conclusie is dat patiënten verlangen 

dat verpleegkundigen en artsen instaan voor een vlotte overgang naar hun thuissituatie, 

dat zij hen benaderen als individuen, hen eerlijk voorbereiden op wat hen te wachten 

staat door specifieke informatie te verstrekken en hen helpen met hun pijn en 

slaapproblemen. 

 

De vragen die Davies [2000] heeft gesteld in zijn kwantitatief onderzoek om de 

perceptie van de patiënt ten opzichte van zijn hospitalisatie te onderzoeken peilen naar 

het tijdstip van ontslag uit het ziekenhuis, de informatie en het advies dat door de 

verpleegkundigen, artsen en fysiotherapeuten wordt gegeven en de mate waarin dit als 

hulpvol wordt ervaren.   Wat de tevredenheid over het tijdstip van het ontslag uit het 

ziekenhuis betreft, stelt Davies [2000] dat er geen verschil is in de perceptie van de 

patiënt tussen één week en zes weken na het ontslag.  Dit in tegenstelling tot de 

personen die instaan voor de opvang van de patiënt eens die terug thuis is.   Bij hen is er 

een grotere tevredenheid over het tijdstip van het ontslag zes weken na ontslag uit het 

ziekenhuis.  Dit zou te verklaren zijn door het gebrek aan ondersteuning die men 

aanvankelijk ervaart bij de opvang van de patiënt.   De patiënt zelf is steeds 

optimistischer over het tijdstip van ontslag.  

De informatieverstrekking aan de patiënt over de revalidatieperiode gebeurt door 

verpleegkundigen, artsen en fysiotherapeuten wanneer men bezig is met het verlenen 

van individuele zorgen   Patiënten zijn optimistischer over de informatie die hen wordt 

gegeven dan zij die thuis voor de patiënt zorgen.  Hun voornaamste klacht is dat de 

informatie en het advies te ongestructureerd zijn. De informatie die door de 

verpleegkundigen wordt gegeven scoort beter dan de informatie afkomstig van de artsen 

en dit dan weer beter dan de informatieverstrekking door de fysiotherapeuten.  Er is een 

omgekeerde relatie tussen informatieverstrekking en de angst die de patiënt heeft.  Ook 

Burney, Purden & McVey [2002] concentreren zich op de tevredenheid van de 

hartpatiënt met de informatie die wordt gegeven bij het ontslag uit het ziekenhuis en wat 

patiënten als noodzakelijke informatie voor het ontslag uit het ziekenhuis ervaren.  
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Hoewel uit het kwantitatief onderzoek van Burney et al. [2002] blijkt dat het merendeel 

van de patiënten redelijk tevreden is met de gekregen informatie ter voorbereiding van 

het ontslag uit het ziekenhuis, kan de informatieverstrekking nog beter.  De 

belangrijkste thema’s die volgens de patiënt aan bod moeten komen ter voorbereiding 

van het ontslag uit het ziekenhuis zijn 1) de manier waarop men kan verlost worden van 

de pijn of kortademigheid, 2) het hervatten van fysieke activiteit, 3) omgaan met stress, 

4) de alertheid die men thuis moet hebben t.o.v. ziektetekens, 5) wat te doen bij het 

opnieuw optreden van symptomen en 6) uitleg t.a.v. familie zodat men weet wat te doen 

of wie te contacteren in noodsituaties.  Hieruit blijkt nogmaals dat communicatie voor 

de patiënt als uiterst belangrijk wordt ervaren.   

 

Een andere onderzoeksvraag van Anderson et al. [1999] had als bedoeling de 

problemen na ontslag uit het ziekenhuis weer te geven, die gerapporteerd worden door 

de patiënten na één jaar.  Het betreft problemen die een invloed hebben op het welzijn, 

zoals de bloedingen t.h.v. de operatieve wonde, wondinfecties, irritaties, zwellingen, 

gevoelloosheid…  Uit het onderzoek blijkt duidelijkheid de ontevredenheid met de 

opvolging na de operatie, zelfs één jaar na de operatie.  

Heel wat patiënten moeten hun levensstijl aanpassen na de operatie.  Dit leidt tot woede 

en frustratie omdat de normale dagelijkse activiteiten niet meer kunnen uitgeoefend 

worden.  Deze emotionele ervaring is mogelijks ook te wijten aan het veranderd of 

onzeker toekomstbeeld dat de patiënt soms heeft.  Patiënten zijn zich ook meer bewust 

van hun lichamelijke situatie na de operatie. Co-morbiditeiten krijgen onder andere 

meer aandacht.  Vanuit de familiale omgeving is ook meer aandacht voor de patiënt kort 

na de operatie.  Soms voelen patiënten zich dan tot last van hun omgeving.  [Theobald 

& McMurray, 2004] 

  

Auteurs die in de review van Sitzia en Wood [1997] worden aangehaald, onderzoeken 

bijvoorbeeld de verwachtingen die de patiënt heeft van en de tevredenheid over de 

opname, de continuïteit van zorg, de financiële implicaties, de medische en 

verpleegkundige zorg, de relatie met het personeel, communicatie, de maaltijden, 

informatieverstrekking…   
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De bedoeling van het onderzoeken van de patiëntenervaringen is dat de resultaten 

zouden worden aangewend voor het beter afstemmen van het management op de 

patiëntennoden na een hartoperatie. [Davies, 2000] Kennis over het perspectief van de 

patiënt aangaande hun zorg is de sleutel tot samenwerking tussen professionals in de 

gezondheidszorg en patiënten, en is ook essentieel in het bereiken van een kwalitatief 

hoogstaande patiëntenzorg, zo stellen Burney, Purden & McVey [2002]  Volgens Sitzia 

en Wood [1997] en Davies  [2000] moet nog meer onderzoek gedaan worden naar de 

specifieke noden van de patiënten en de mogelijke rol die daarbij voor het personeel is 

weggelegd.  Kwalitatief onderzoek is volgens hem ideaal om de hoofdzakelijk 

kwantitatieve data aan te vullen.  

 

Tegenwoordig zijn er verschillende mogelijkheden om de ervaring en de mening van de 

patiënt te toetsen aan het management van de gezondheidsinstellingen.  De meeste 

directe manier is het krijgen van persoonlijke commentaar van de patiënt als 

gezondheidswerker, en de minst directe via een anonieme stemming.  Daartussen ligt 

een waaier aan mogelijkheden zoals bijvoorbeeld vragenlijsten, publieke meetings en 

interviews.  [Sitzia en Wood, 1997] 
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HOOFDSTUK 2: METHODIEK EN ONDERZOEKSOPZET 

 
 

In dit hoofdstuk wordt eerst de probleemstelling geformuleerd en wordt vervolgens een 

verantwoording gegeven voor de methode van de onderzoeksopzet.  Daarna wordt de 

onderzoekspopulatie, de gegevensverzameling, -verwerking en -analyse besproken.  

Ten slotte wordt er beschreven hoe de methodologische kwaliteit werd ingevuld. 

 
 
2.1 Probleemstelling en doelstelling 

 

Dankzij de medische en technologische vooruitgang kan men steeds meer zieken helpen 

en genezen.  Men verwacht dat de verworven kennis wordt gebruikt ten behoeve van 

zieke mensen.  Vandaar dat artsen soms tot het uiterste gaan om mensen te helpen.  

Maar soms moet men toch even stilstaan bij de vraag of het wel zinvol is om bij 

iedereen te willen ingrijpen.  Een coronaire bypassoperatie is een sterk technische 

ingreep die een enorme kennis en vaardigheid vereist en daarbij bestaat het gevaar om 

de mens, die feitelijk centraal staat in het genezingsproces, eerder op de achtergrond te 

plaatsen. 

 

Het doel van dit onderzoek is om een zicht te krijgen op hoe de hoogbejaarde patiënt 

terugkijkt naar het besluit om tot een operatie over te gaan en hoe hij of zij de 

hospitalisatieperiode ervaren heeft na maximum 6 maanden ontslag uit het ziekenhuis.  

Daarnaast willen we ook een idee krijgen van hoe de patiënt die eventuele verandering 

van bepaalde aspecten van de levenskwaliteit beleefd heeft.   

 

De eigenlijke onderzoeksvraag is dus 2 – ledig: 

- hoe ervaart de patiënt die sedert 3 tot 6 maanden ontslaan is uit het ziekenhuis, 

zijn of haar levenskwaliteit na een coronaire bypassoperatie, 

- hoe heeft de patiënt deze ziekteperiode ervaren na 3 tot 6 maanden ontslag uit 

het ziekenhuis. 
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2.2 Concretisering van de onderzoeksvraag. 

 

De evaluatie van de levenskwaliteit en de ervaring van hoogbejaarden na een coronaire 

bypassoperatie is gebaseerd op de onderwerpen die in de literatuur beschreven zijn.  

Deze thema’s uit de literatuur, zijn voor het eigen onderzoek benaderd in een open 

vraagstijl.  De eerste onderzoeksvraag wordt onderverdeeld in verschillende subthema’s 

of deelaspecten.  Zo wordt bijvoorbeeld gepeild hoe de patiënt zijn fysieke revalidatie 

ervaart na de operatie, is er een evolutie in het sociaal leven, en hoe evolueert de 

nachtrust en emotionele toestand.  Daarnaast wordt ook gevraagd naar de algemene 

gezondheidsperceptie van de patiënt.  Met het bevragen van de patiëntenervaring wordt  

gepeild naar de beleving en ervaringen van de hoogbejaarde tijdens het 

beslissingsproces, de ziekenhuisperiode en revalidatie.  We bevragen thema’s zoals de 

gevoelens van de patiënt bij het stellen van de diagnose, de ervaringen tijdens de 

hospitalisatie, over de mate en manier waarop informatie verkregen wordt, de 

verpleegkundige en medische zorgen, het sociale netwerk van de patiënt, de ervaring 

omtrent de recuperatie, de nazorg en de opvolging naderhand. 

 

Deze thema’s vormen samen de inhoud van de checklist, maar er wordt ruimte gegeven 

aan de patiënt om andere belangrijke aspecten in het interview te betrekken die volgens 

hem of haar aansluiting vinden bij de onderzoeksvragen. 

 

Uiteindelijk werden de vragen voorgelegd aan de promotors ter validatie.  Dit betreft 

uiteraard alleen de hoofdvragen, want bij een semi-gestructureerd interview hanteert 

men geen lijst met vragen die aan de patiënt wordt voorgelegd, omdat men op voorhand 

nog niet weet hoe het gesprek zal verlopen.  Zo zorgde een interviewgids of checklist 

met open vragen voor een flexibel kader voor de eerste interviews. 
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2.3 Methodologische verantwoording 

 

2.3.1 Kwalitatief onderzoek 

 

Volgens Maso en Smaling [1998] en Strauss en Corbin [1998] is kwalitatief onderzoek 

een vorm van empirisch onderzoek met een eigen onderzoeksopzet, een typische manier 

van informatieverzameling en –analyse en een specifieke rol voor de onderzoeker. 

Verder is volgens hen kwalitatief onderzoek uitermate geschikt om de aard van de 

verschijnselen te onderzoeken, om de betekenis van dingen, gebeurtenissen, ervaringen, 

uitspraken, enzovoorts te achterhalen. Daarnaast is kwalitatief onderzoek aangewezen 

wanneer er over een gebied onvoldoende kennis bestaat, of bij situaties waarin niet 

alleen veranderingen bestudeerd worden, maar het onderzoek ook moet bijdragen aan de 

verbetering van situaties, het kan ook toetsend toegepast worden en het is zeker ook 

interessant wanneer er nog onvoldoende literatuur beschikbaar is over een onderwerp. 

 

Bij kwalitatief onderzoek gaat het er eigenlijk niet om hoe vaak een verschijnsel 

voorkomt, maar gaat het eerder om het unieke van een verschijnsel, om de variatie van 

verschijnselen, om zoveel mogelijk verschillende ideeën te genereren tot er een saturatie 

van de gegevens optreedt.  [Maso & Smaling, 1998]  Met andere woorden, bij 

kwalitatief onderzoek ligt vooral de nadruk op de ‘diepte’ van de gegevens, eerder dan 

de ‘breedte’.  Het is zo dat de steekproef aangroeit tot er een ‘theoretische saturatie’ 

bereikt is, m.a.w. tot de nieuwe interviews geen nieuwe gegevens meer opleven. 

[Strauss & Corbin, 1998]  Of zoals Polit, Beck en Hungler het stellen: er is sprake van 

saturatie, wanneer de thema’s en categorieën repetitief en redundant geworden zijn, 

waardoor geen nieuwe informatie verkregen wordt bij verdere dataverzameling.  [Polit, 

Beck &  Hungler, 2001]   

 

Kwalitatief onderzoek heeft niet alleen tot doel de subjectieve perceptie van iets te 

onderzoeken.  Dit type onderzoek graaft naar de dieper gelegen motivatie, waarom iets 

op een bepaalde manier wordt gezegd, en beoogt niet zozeer de veralgemeenbaarheid.  

De antwoorden op de open vragen worden onderzocht om de tegenstellingen, 

interpretaties en context te begrijpen van wat de patiënten beleven en vertellen.  Deze 
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techniek kan niet zomaar en mag ook niet zomaar gereduceerd worden tot objectieve, 

betrouwbare factoren.  [Nicolson & Anderson, 2003]   

 

In een publicatie van de hand van Lukkarinen & Hentinen [1997] over de 

levenskwaliteit van patiënten na een coronaire bypassoperatie gemeten met behulp van 

een schaal staat dat er behoefte is om de levenskwaliteit verder te onderzoeken door 

middel van interviews bij de patiënten thuis.  Dit zou volgens hen meer informatie 

kunnen geven over het belang van levenskwaliteit in het dagelijkse leven van de mens.  

Mensen moeten worden aangemoedigd om de kwaliteit van hun eigen leven te 

beschrijven met eigen woorden en binnen hun eigen situatie.  Ook Farquhar [1995] kan 

zich hierin vinden en erkent deze beperkingen van het gebruik van meetschalen.    

 

In deze studie is gekozen voor kwalitatief onderzoek omdat deze het best geschikt is 

voor het onderzoeksthema, namelijk informeren naar de verschillende belevingen, de 

ervaringen…  We willen immers te weten komen hoe de patiënt verandering in 

bepaalde aspecten van de levenskwaliteit beleeft en ten tweede de ervaringen van de 

patiënt naar aanleiding van de hospitalisatie te weten komen en begrijpen.   

 

2.3.2 Keuze voor semi-gestructureerde interviews 

 

Om de verwachte informatie voldoende bij het onderwerp van deze studie te laten 

aansluiten, is gekozen om met behulp van een topiclijst semi-gestructureerde interviews 

af te nemen.  Daarnaast is een semi-gestructureerde interviewmethode beter geschikt 

voor een onderzoeker die weinig of geen ervaring heeft met het afnemen van interviews.  

[Grypdonck, 2003]   

 

De keuze om met semi-gestructureerde interviews te werken, bracht een beperking met 

zich mee.  Doordat deze interviewtechniek en de verwerking van de gegevens heel 

tijdsintensief is,  is de steekproefomvang vastgelegd op 15 interviews.  Toch kunnen na 

15 interviews al waardevolle bevindingen worden gerapporteerd, zelfs indien geen 

theoretische saturatie bereikt zou zijn.    
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De sterkte van deze dataverzamelingsmethode en van interviews in het algemeen is dat 

(1) de responsegraad beduidend hoger is bij face-to-face interviews, (2) deze methode 

ook werkt bij hoogbejaarden, (3) de kans op misinterpretatie door de respondenten 

eerder klein is en (4) dat de methode nog meer informatie kan blootleggen over het 

onderzochte thema.  [Polit et al., 2001] 

 

 

2.4 Onderzoekspopulatie 

 
2.4.1 Afbakening onderzoekspopulatie 

 

Voor deze studie komen zowel mannen als vrouwen in aanmerking die hoogbejaard 

zijn.  Met hoogbejaard worden mensen bedoeld die de leeftijd van 80 jaar of meer 

bereikt hebben. 

Een ander criterium waar de patiënt moet aan voldoen is de plaats en type van operatie.  

Bij het ontwerp van de studie is afgesproken om enkel patiënten te includeren die in het 

Maria Middelaresziekenhuis zijn geopereerd en dit om de haalbaarheid van de studie te 

bevorderen.  Daarnaast moet het over een coronaire bypassoperatie gaan, het aantal 

uitgevoerde overbruggingen heeft geen belang.  

Alle patiënten moeten uiteraard nog beschikken over het intellectuele vermogen om aan 

een interview deel te nemen.   Dit vormt geen barrière bij de rekrutering van de 

patiënten, want zij worden geacht in staat te zijn een dergelijke zware operatie mentaal 

aan te kunnen.  Dementerende patiënten komen dus niet in aanmerking evenmin als 

patiënten met Alzheimer. 

De geïnterviewden moesten Nederlandstalig zijn omdat een semi-gestructureerde 

interviewtechniek een goede taalvaardigheid vereist. 

 

2.4.2 Rekrutering onderzoekspopulatie 
 

In een eerste fase werd er contact opgenomen met een hartchirurg uit het Maria 

Middelaresziekenhuis.  Hij heeft de toestemming gegeven om de gegevens van de 

patiënten die in aanmerking komen voor deze studie, op te vragen bij het secretariaat 
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van de heelkunde.  Deze patiëntenpool was niet erg groot gezien de leeftijd van de 

patiënt. 

Het onderzoeksvoorstel werd voorgelegd aan het ethisch comité van het ziekenhuis en 

deze gaf ook de toestemming om het onderzoek uit te voeren. 

Alle patiënten die aan de inclusiecriteria beantwoordden, werden schriftelijke 

uitgenodigd om deel te nemen aan de studie.  Eén week later werden ze door de 

onderzoeker persoonlijk opgebeld met de vraag of ze interesse hadden om mee te 

werken aan deze studie en ten tweede om verdere praktische afspraken te maken voor 

het interview.  In de mate van het mogelijke werd ervoor gezorgd dat de interviews 

plaatsvonden in de volgorde waarin de patiënten geopereerd waren.  Dit had als 

bedoeling om de periode tussen operatie en interview te beperken tot minimum drie 

maanden en maximum zes maanden.   

 

Er werden 19 personen aangeschreven waarvan 15 hun medewerking verleenden.  Twee 

patiënten waren enige tijd na de operatie gestorven, 1 patiënt was zodanig bedlegerig 

geworden waardoor de familie het niet toeliet om de patiënt te contacteren en 1 patiënt 

zou deze periode amper herinneren.  Om toch 15 participanten te bekomen, werd de 

patiënt aangeschreven die chronologisch volgde op de laatste deelnemende patiënt.   

 

De onderzochte steekproef bestond uit 9 mannen en 6 vrouwen.  De jongste patiënt was 

80 jaar, de oudste was 85 jaar.  Alle participanten woonden ofwel in Vlaanderen, 

weliswaar sterk verspreid, ofwel in Zeeuws-Vlaanderen, Nederland.  De interviews 

werden bij de patiënten thuis afgenomen.  Om de anonimiteit van de deelnemers te 

waarborgen, wordt hier verder geen informatie over gegeven.   

 

 

2.5 Gegevensverzameling en –analyse 

 

Alle deelnemende patiënten werden door de onderzoeker bij hen thuis geïnterviewd.  

Dit biedt het voordeel om er een beperkte observatie van het kunnen van de patiënt aan 

te koppelen en dit verlaagt ook de drempel om mee te werken aan de studie.  De 

interviews vonden plaats tussen oktober 2004 en maart 2005.  Voor aanvang van het 
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gesprek werd nog een woordje uitleg gegeven over het waarom van deze studie en de 

werkwijze in het kader van een afstudeerproject.  Daarna werd samen het informed 

consent overlopen en eventueel bijkomende informatie gegeven.  Dit formulier werd 

ondertekend, alvorens het interview aanving.   Bij verwerking van de gegevens zijn 

nooit persoonsgegevens van de geïnterviewde patiënt weergegeven die de anonimiteit 

van de patiënt kunnen aantasten.  De tapes worden daarom ook niet vrijgegeven.  

 

Voor het interview is een checklist of topiclijst gebruikt in de vorm van een reeks 

vragen, die als steun dienden voor het gesprek.  De checklist is ontstaan aan de hand van 

thema’s uit de literatuur en door eigen ideeën.  De volgorde van de vragen lag niet vast 

op voorhand zodat de geïnterviewde zelf het verloop van het interview kon bepalen. Er 

werd een open vraagtechniek gehanteerd en de vragen werden niet in een specifieke 

volgorde gesteld.  Suggestieve vragen werden vermeden.   

 

De interviews werden digitaal opgenomen en duurden ongeveer een uur tot anderhalf 

uur.  Er werden 2 proefinterviews afgenomen.  Na het afnemen van het interview 

werden de gegevens zo snel mogelijk letterlijk uitgetypt, dit om de sfeer en de inhoud 

van het interview zo goed mogelijk weer te geven.   Om de juistheid te controleren werd 

het opgenomen interview vergeleken met de uitgetypte tekst, waarna dit nog eens 

aandachtig werd doorgelezen.  De tekst is handmatig gecodeerd, omdat je op die manier 

als onderzoeker dichter bij de gegevens staat. [Polit et al., 2001]  Eerst werd heel 

specifiek gecodeerd.  Daarna werden de codes met elkaar vergeleken en gegroepeerd tot 

een ruimere code.  De codering groeide uit tot een boomstructuur.  Met behulp van de 

coderingen zijn de thema’s die aan bod kwamen en bij elkaar pasten samengenomen om 

daarover op een systematische en vlotte manier te rapporteren in een doorlopende tekst.  

Enkele van die gecodeerde interviews werden door de supervisors gelezen en besproken 

om zo de betrouwbaarheid te verhogen.  

 

Typerend voor kwalitatief onderzoek is dat het werk evolueert volgens het patroon van 

een spiraal, eerder dan volgens een rechte lijn.  Daarmee wordt bedoeld dat de 

onderzoeker constant onderzoekt en interpreteert en beslist hoe het verder moet op basis 

van wat reeds ontdekt is.  [Polit et al., 2001]  De checklist voor deze scriptie was dus 
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ook niet hetzelfde voor alle interviews.  De inhoud van de checklist, wijzigde naarmate 

de interviews afgenomen werden. 

 
 
2.6 Methodologische kwaliteit  

 
2.6.1 Validiteit 

 

Om de validiteit van de onderzoeksgegevens te bevorderen, werden de participanten 

geïnterviewd zonder dat er andere aanwezigen waren.  Anonimiteit is namelijk heel 

belangrijk voor de validiteit.  De enige uitzondering hierop, was de nabijheid van de 

partner of dochter.   Op die manier konden de patiënten vrij spreken en ook dit komt de 

validiteit van de studie ten goede.  [Grypdonck, 2003]  De garantie van anonimiteit 

werd meermaals geuit.  De eerste maal in de brief ter uitnodiging om te participeren en 

een tweede maal door het schriftelijk informed consentformulier.  

Doordat het interview plaatsvond bij de patiënt thuis, bevond deze zich in een 

vertrouwelijke omgeving wat ervoor zorgde dat hij of zij zich op zijn gemak voelde.  De 

interviews verliepen vrij vlot en het was opmerkelijk dat de geïnterviewde blij was met 

de gelegenheid die hij of zij had om z’n ervaringen te vertellen en het opwekken van 

vertrouwelijkheid werkte dit waarschijnlijk in de hand.  Regelmatig werd ook door de 

onderzoeker gecheckt of datgene dat begrepen werd ook juist begrepen was.  Doordat 

de supervisors ook een stukje van de informatie analyseerden en interpreteerden, 

kunnen we spreken van ‘investigator triangulation’.  [Polit et al., 2001]  Ook het 

opnemen van het interview en het daarna letterlijk uittypen komt de validiteit van de 

studie ten goede.  [Maso en Smaling, 1998] 

 

2.6.2 Betrouwbaarheid 

 

Om de betrouwbaarheid te verbeteren, werd de methodiek overlegd met de supervisors 

en ook een aantal interviews, al dan niet gecodeerd, werden door hen nagelezen en 

becommentarieerd [Maso en Smaling, 1998].  Hierdoor kon men de redelijkheid van de 

interpretaties en conclusies controleren. De eerste 2 interviews dienden als 
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proefinterviews om eventueel de manier van vraagstellen te corrigeren voor de 

volgende.  Door regelmatig een citaat van de patiënt te gebruiken neemt de 

betrouwbaarheid en de controleerbaarheid toe. 

 

2.6.3 Objectiviteit 

 

Een kwalitatieve onderzoeksmethode vereist dat de onderzoeker op een 

onbevooroordeelde manier de participanten benadert.    Maso en Smaling stellen dat de 

onderzoeksconclusies moeten recht doen aan het object van studie, dit is de 

betekeniskern van objectiviteit als methodologische kern.  Met andere woorden, eigen 

opinies, ideeën of gedachten mogen niet meetellen. Dit is echter een streefdoel dat nooit 

geheel kan worden vervuld.  Het streven naar objectiviteit betekent echter niet de 

uitsluiting van de subjectiviteit van de onderzoeker.  De onderzoeker moet deze 

subjectiviteit eerder aanwenden om zich als het ware in de positie van de ander te 

verplaatsen, om diens gedrag te kunnen begrijpen.  Dit wordt ook wel role-taking 

genoemd. [Maso en Smaling, 1998] 
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HOOFDSTUK 3: ONDERZOEKSRESULTATEN 

 
 
In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd hoe een coronaire bypassoperatie de 

levenskwaliteit van de hoogbejaarde patiënten heeft beïnvloed en hoe zij die ganse 

periode hebben ervaren.   Zoals bij kwalitatief onderzoek gebruikelijk is, wordt de 

bespreking van de onderzoeksresultaten geïllustreerd met citaten uit de interviews. 

 
 
3.1 Ervaringen van hoogbejaarden  

 

3.1.1 Prehospitalisatie 

 

3.1.1.1 Aanleiding  

 

Wanneer de symptomen van coronaire ischemie het normale functioneren zo ernstig 

beïnvloeden dat de patiënt ongerust wordt, gaat hij een dokter opzoeken.   Tot de 

belangrijkste symptomen behoren kortademigheid, drukkende pijn op de borst, pijn aan 

de arm en vermoeidheid in het algemeen. 

 

“… halverwege heb ik zo’n ademnood dat ik werkelijk moest stoppen. (…)  Ik zei hen dat ze 

mij niet alleen mochten laten na het optreden en ik zelfs liever naar huis wou gaan.  (…) 

Onmiddellijk van als ik thuis was, heb ik gebeld naar dr. X om te vragen of ik mocht komen.”  

(p4) 

 

In de meeste gevallen schrijft de patiënt de symptomen en de fysieke beperkingen toe 

aan andere factoren zoals aan de leeftijd of andere pathologieën.    Op die manier schuift 

hij het probleem van zich af. 

 

 “Eerst was dat (beklimmen van toren) geen probleem, maar op den duur kreeg ik geen adem 

meer.   Zodat ik eigenlijk dacht, dat het normaal was.  Ik ben ook niet meer van de jongste.”  

(p5)  

“Ik heb iets aan mijn maag en ik pak daar pillekes voor.  Dus ik dacht, ’t is mijn maag, niet 

gedacht ’t is mijn hart.”  (p6) 
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Bij verschillende patiënten was het de bezorgdheid van de familie die de patiënt 

aanzette om contact op te nemen met de huisarts.  Ook het advies van de huisarts was 

voor enkele patiënten de aanleiding om een afspraak te maken met een cardioloog.  

Blijkbaar stoort het de patiënt dat zijn omgeving ongerust wordt en dus ook belast wordt 

met zijn gezondheidsproblemen en geeft hij daarom toe aan de groter wordende druk 

die hij vanuit zijn omgeving ervaart. 

 

“Mijn vrouw was daar nogal ongerust over en zei dat ik maar eens naar de dokter moest gaan.”  

(p5)  

“En dan de laatste keer (14 jaar na beginnen van hartproblemen), maakten mijn kinderen en 

vooral mijn zoon zich een beetje bang.  Zegt hij, papa, ge zijt nu 82 jaar, ge hebt dat, dat blijft 

status-quo, ’t verslechtert zelfs, zou ge u niet beter laten opereren?”  (p14) 

“Altijd als ik iets deed, had ik hier precies een kramp en ik heb dat tegen de dokter gezegd en 

hij heeft gezegd, ge kunt u beter laten opereren.”  (p15) 

 

Voor een minderheid van de patiënten was een acuut hartinfarct de aanleiding om 

opgenomen te worden in het ziekenhuis.  Uiteindelijk is het zo dat verschillende 

patiënten een voorgeschiedenis als hartpatiënt hebben en daarom al enige tijd 

medicamenten nemen om dit onder controle te houden.   Wanneer medicamenten of 

klevers ontoereikend zijn om het probleem op te lossen, wordt soms beslist om door 

middel van ballon-stenting (PTCA) de situatie te stabiliseren.  Maar aangezien dit niet 

altijd even succesvol is en ook niet altijd een optie is, gaat men later soms toch kiezen 

voor een bypassoperatie. 

 

“Ze gingen dat eerst doen met zo’n doorschuifsysteem, hoe noemen ze dat.  Maar dat ging 

niet, mijn hart… de aders waren volledig toegesmolten.  Zegt hij, ’t moet een operatie zijn.  Ik 

ga je, een overbrugging zeggen ze daartegen hé.”  (p9) 

 

3.1.1.2 Diagnose en voorstel tot operatie 

 

Een begrijpelijke eerste reactie van de patiënt bij het horen van de oorzaak van de 

symptomen en het voorstel om dit met behulp van een operatie te stabiliseren, is er één 

van ongeloof en verbijstering.   Deze reactie komt voort uit de ongerustheid over wat 

dat betekent, hoe het nu verder moet … uit schrik voor het onbekende. 
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“Ik zeg, ’t is geen waar hé dokter.  (…) Ge verschiet gij daar in ’t eerste geweldig van hé.  (…) 

Ja, ik kon niet geloven dat het van mijn hart was.” (p10) 

“Ze verschoot natuurlijk een beetje, ja, iedereen zeker (echtgenoot).  Dat (de reactie) was 

redelijk wel, ik besefte eigenlijk niet zo goed wat dat was.  Wat dat ging zijn.  Ik had dat nooit 

meegemaakt of van gehoord, wel van gehoord…” (p13) 

 

In een tweede fase wil de patiënt de diagnose als het ware aanvaarden, maar uit hij of zij 

toch nog zijn bezorgdheid door ofwel de vraag te stellen of de interventie echt nodig is 

ofwel door de beslissing nog wat uit te stellen.   

 

“Ik was daar wel een beetje ongerust in, maar ik vroeg of dat werkelijk nodig was.” (p4) 

“Ik vroeg toch of ik daar nog een nachtje mocht over slapen.” (p3) 

 

Uiteindelijk legt de patiënt zich neer bij de diagnose en begrijpt dat de operatie 

noodzakelijk is.  In deze fase worden de gevolgen van de beslissing aanschouwd.   De 

ene patiënt denkt in de eerste plaats aan zijn familie die hij dreigt te verliezen wanneer 

de operatie slecht afloopt.  Uit een andere reactie blijkt de visie t.o.v. het overlijden 

dewelke is dat men bij een eventueel overlijden dierbaren zal vervoegen.   Het geloof 

dat er leven na de dood is, schijnt rust te brengen.  Deze patiënt komt dan ook 

gemakkelijker tot aanvaarding. 

 

“Ewel ja, ge staat gij voor ’t feit.  (…)  Ge peinst natuurlijk, we zijn 61 jaar getrouwd, ge 

peinst op vrouw, dochter, kleinkinderen en wat weet ik nog al, maar als ’t moet, moet het hé. 

Daar is niets aan te doen hé.  Ge moet gij u daar bij neerleggen. ” (p 10) 

 “Ja, zei ik, ik ga mij laten opereren.  (…)  Wat ik feitelijk dacht, ik dacht in mijn eigen, ieder 

zijn gedacht.  Ik heb mijn tijd gehad, ik heb het goed gehad.  Baaske, ik kom bij u.  Dat ging 

door mijn gedacht.  En ik ging slapen met het gedacht, kom ik niet meer recht, dan ga ik naar 

mijn baaske.”  (p6) 

 

Sommige patiënten zien de bui al hangen en zijn als het ware voorbereid op het horen 

van de diagnose en de beslissing dat er best een bypassoperatie wordt uitgevoerd.   Zij 

kunnen veel sneller tot aanvaarding overgaan van het slechte nieuws dat ze net 

meegedeeld kregen.  Bijgevolg nemen ze dan ook een heel andere houding aan.   Men 

schrikt minder van de diagnose en is blij dat het nog mogelijk is om geopereerd te 

worden. 
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Twee patiënten wisten al langer met zekerheid dat er een operatie zat aan te komen en 

waren vroeger reeds geconfronteerd met de diagnose.  Eén daarvan had zich er toch nog 

niet mee kunnen verzoenen want hij stelde het bezoek aan het ziekenhuis voor de 

ingreep steeds weer uit. 

 

“Maar ’t is al lang dat ik weet dat ik zal moeten geopereerd worden.”  (p12) 

“Ik had dat altijd uitgesteld é… uit schrik.”  (p8) 

 

3.1.1.3 Inspraak bij de behandeling 

 

Bijna alle patiënten erkennen dat hen gevraagd is of ze instemmen met de operatie, 

maar zijn er zich van bewust dat in deze situatie geen vrije keuze gemaakt kan worden.  

Ofwel kiest men om af te zien van zo’n ingreep en beseft men dat daarbij de kans op 

een hartaanval reëel is in de toekomst.  Ofwel legt men zich onvoorwaardelijk neer bij  

het besluit van de arts, namelijk dat een bypassoperatie de enige adequate oplossing is 

voor hun hartlijden. 

 

“Ik kon toch niet kiezen hé, anders is ’t alleen maar afwachten op een attack.  Ik heb daar niet 

lang over getwijfeld en ben met m’n volle goesting naar ’t ziekenhuis geweest.”  (p5) 

“Ge moet u daarbij neerleggen.  Als de dokter zegt dat het moet.  Ge staat gij voor het feit hé.  

Als ge nu zegt, nee dokter, ik ga het niet laten doen, ge riskeert van dood te vallen, want mijn 

kransslagader was bijna helemaal toe.”  (p10) 

 

Slechts één patiënt meent dat hem geen keuze gelaten is.  Mogelijks is deze reactie te 

verklaren door de emotionele geladenheid waarmee deze patiënt zijn verhaal bracht. 

 

“Voor ik het goed en wel wist lag ik opengesneden op tafel.  Dus ja, niemand heeft mij iets 

gevraagd.” (p1)   

 

De familiale omgeving van de patiënt houdt zich opvallend op de achtergrond bij deze 

beslissing.  Eén patiënt geeft aan dat de kinderen beslist hebben in haar plaats. 

 

“Ik (echtgenoot) heb ook niets gezegd.  Ik weet wel wat ik zou willen, ik wil haar niet kwijt.  

Maar ’t is zij die het moet weten.  (p13) 

“Ewel ja, in feite hebben mijn kinderen beslist.  Ik keek daar zo niet achter.”  (p15) 
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3.1.1.4 Beslissing  

 

Wanneer de patiënt te horen krijgt dat een bypassoperatie de beste uitweg is uit zijn 

benarde situatie en wanneer gevraagd wordt of hij of zij instemt, begint het merendeel 

van de patiënten te redeneren en haalt men bij zichzelf redenen aan om de operatie wel 

te laten doen.   Sommigen stellen zich de vraag wat de gevaren zijn wanneer men de 

operatie weigert, anderen maken een afweging waarbij de kwaliteit van hun kunnen 

centraal staat of met andere woorden beklemtonen dat de huidige situatie teveel het 

dagelijks leven beperkt.  De fysieke beperkingen verstoren de kwaliteit van het leven 

van de patiënt in die mate dat hij maatregelen neemt om dit te verbeteren.  Weer 

anderen denken na over de rol die ze opnemen in hun omgeving.  Eén patiënt geeft als 

reden dat hij niet ten laste wil zijn van zijn omgeving en het er daarom liever op waagt.  

De redenering zelf is tegelijkertijd de verwachting die de patiënt heeft van de operatie. 

 

 “Ik heb gezegd, kijk, als ik alleen nog in dat zeteltje mag zitten en ik mag niets meer doen dan 

naar de televisie kijken, dan kan ik het zo wel riskeren.  Ja… want is dat wel een leven?”  (p3) 

“Ofwel moet je gelijk een oud ventje zitten afwachten en u beperken tot zeer kleine werkjes.  

Je zult alleszins verdwijnen uit het beeld waar je nu actief bent.”  (p4) 

“Als ik daar nu lam zit, of ik kan niet meer spreken, dan ben ik ten laste van mijn kinderen.  Ik 

heb altijd gezegd tegen mijn huisarts, als ik dement word, geef mij een spuitje.  De anderen 

moeten van mij geen last hebben, ik vind dat ambetant”.  (p6) 

 

Twee patiënten waren liever (verder) behandeld geweest met geneesmiddelen maar de 

onzekerheid of dit wel effectief de beste oplossing zou zijn op de lange duur, deed hen 

toch beslissen om voor de operatie te kiezen.  

 

“Had ik moeten weten dat er een kans was voor mij, om voorzichtig verder te leven, maar ge 

weet het niet.” (p10) 

“Ik had ook kunnen blijven pillen nemen, maar ik zeg, ge wordt ouder en ouder en ge zou 

kunnen te oud worden.”  (p14) 

 

Bij de redenering valt het op dat verschillende patiënten zich er bij neerleggen dat er 

ook een kleine kans is dat de operatie fataal afloopt en aanvaarden dit ook gezien hun 

leeftijd. 
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“Ik heb nooit gedacht dat ik er van zou dood gaan.  En als ik zou dood gaan, dan heb ik toch 

mijn leven gehad.   Zo heb ik geredeneerd” (p2) 

“Ik zeg ja, blijf ik erin, ik weet het niet meer hé.”  (p7) 

 

Vaak is het zo dat de patiënt deze beslissing niet alleen wenst te nemen, temeer omdat 

hijzelf z’n leeftijd in vraag stelt als criterium om in aanmerking te komen voor een 

bypassoperatie.  De patiënt richt zich voor het inwinnen van raad en het verkrijgen van 

steun voornamelijk tot zijn directe omgeving, dit is zijn naaste familie en de huisarts 

waarmee hij of zij een vertrouwensrelatie heeft.  De huisarts blijkt een belangrijke 

invloed te hebben op de beslissing van de patiënt en de overtuigingskracht waarmee de 

huisarts zich tot de patiënt richt blijkt van groot belang te zijn.  Daarnaast gaat de 

patiënt ook lotgenoten opzoeken en vergelijkt hij er zijn situatie mee.    

 

“Ik belde toen naar mijn dochter.  Ma, zegt ze, ik kan daar toch niks van zeggen.  ’t Is gij die 

moet beslissen.” (p3) 

“… bel naar de huisarts.  Dat deed ik omdat we zeer intiem zijn met die huisarts.” (p3) 

“Ik heb gevraagd of ik niet te oud ben voor deze operatie.  Madam, zegt hij, nu heb je 

misschien een groter risico om iets tegen te komen, als na een operatie.  Achter de operatie is 

’t in orde, en anders niet.”  (p7) 

“Ewel, omdat het merendeel van die dat ik hoorde - want er zijn er veel die geopereerd zijn 

aan hun hart - er allemaal mee boften, dat ze goed waren.”  (p12) 

 

3.1.1.5 Ingesteldheid tijdens wachtperiode 

 

Eens de patiënt beslist heeft dat hij de bypassoperatie zal laten doen, moet hij meestal  

nog enkele dagen wachten vooraleer de operatie wordt uitgevoerd.  Indien de patiënt via 

de spoedafdeling het ziekenhuis binnenkomt, gaat dit vaak wat sneller.  Deze periode 

beleven de patiënten zeker en vast niet op dezelfde manier.  Sommigen vinden deze 

wachttijd zeer lastig en krijgen schrik.  Deze schrik komt bijvoorbeeld voort uit 

negatieve gedachten of uit schrik om te actief te zijn en op deze manier bijvoorbeeld een 

hartinfarct uit te lokken.  Een enkeling moest één maand wachten en vond dit geen 

plezante ervaring en voor één patiënt was deze periode stresserend omdat men 

verschillende keren veranderde van mening of men zou opereren of niet. 
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 “Ja… ewel ge loopt te peinzen, kwestie kom ik er nog uit, kwestie ga ik er nog inblijven, in de 

operatie, ga ik afzien… zo’n beetje.   Ja, ge weet van niets hé.”  (p13) 

“Maar ge wordt dan een beetje bang, maar ze zouden u bang maken. (…)  De dokter zei, tot 

Pasen niet meer, ge zou een hartinfarct krijgen. Hij mocht niet meer lopen, want er kon iets 

gebeuren.”  (p14) 

“Dat duurde een maand tussen de vaststelling dat ik hoogdringend geopereerd moest worden 

en het feit dat het zou gebeuren.  En die maand is een zeer lastige maand geweest. (…) Dag 

voor dag naderde tot ik uiteindelijk binnen mocht.”  (p4) 

 

De reden waarom men geen schrik heeft is ook heel divers.  Ofwel is dat omdat men 

reeds zodanig veel geopereerd is en dit een ‘gewoonte’ wordt, ofwel omdat men juist 

geen hospitalisatie-ervaringen heeft en dus ook niet goed weet wat er te wachten staat.  

Soms heeft de patiënt geen schrik, omdat de patiënt niet gauw schrik heeft van iets.  Eén 

patiënt verlangt naar de operatie omdat het dan eindelijk achter de rug is.  Een andere 

patiënt berust in het lot en vertrouwt op God. 

 

 “Als uw uur daar is, ontloop je het niet.  Het staat hierboven geschreven wanneer dat we 

moeten gaan.  Als uw uur daar is, ge mag doen wat ge wilt, dan moet je mee.  Dan mag je nog 

zeggen, ik vecht tegen, of ik kan niet.  Toch moet je gaan.  Zo zie ik het.”  (p6) 

 

Wanneer men schrik heeft, blijkt de steun van de omgeving zeer belangrijk te zijn.  Zo 

vervalt men niet in negatieve gedachten en houdt men er de moed in.  Het belang van 

die steun blijkt uit volgende quote: 

 

“Omdat je dan de reactie niet hebt om met uw gedachten langs om dieper te zakken.  En ik heb 

geen tijd gehad om te peinzen, ’t was allemaal tekort.  En hij (echtgenoot) zei altijd tegen mij, 

ge zult een nieuwe zijn als ge uit de kliniek komt, ge zult een heel ander zijn en dat geeft wel 

moed, ge krijgt steun.  Maar als ge op uw eigen gaat.  Dat opereren en …”  (p13) 

 

Een enkeling geeft toe dat bidden voor haar een manier is om deze wachtperiode door te 

komen.  

 

“Ik heb wel liggen bidden dat ik toch zou mogen naar huis komen.  Ik voel me nu toch nog 

veel te goed, hoewel dat ik dat nu nog heb.  Ik zeg, dat Hij mij toch nog vlug helpt, dat ik zou 

kunnen naar huis komen hebben.  Dat ik toch niet in een kist naar huis moet komen.  Dat het 

goed zou aflopen.”  (p13) 
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Eén patiënt heeft de ganse periode tussen de coronaire vooronderzoeken en de 

eigenlijke bypassoperatie in het ziekenhuis doorgebracht als gevolg van een ernstige 

bloeding die zich had voorgedaan in de lies van de patiënt.  Bijgevolg was de patiënt 

niet bij haar volle bewustzijn. Op een bepaald ogenblik tijdens deze 

hospitalisatieperiode werd niet meer gedacht aan een coronaire bypassoperatie omdat de 

patiënt er zo slecht aan toe was. 

 
 

3.1.2 Tijdens hospitalisatie 

 

3.1.2.1 Zorgverlening 

 

Wanneer patiënten iets gevraagd wordt over de zorgverlening, vertelt men spontaan 

over de pijnbeleving en over de ervaringen met de zorgverstrekkers. 

  

Wat de pijnbeleving betreft is het zo dat slechts een minderheid enige pijn heeft ervaren 

gedurende de hospitalisatieperiode.  De patiënten zijn vaak aangenaam verrast door 

deze beleving, zo blijkt ook uit volgende uitspraak: 

 

“Geen!  Hoe is dat mogelijk, ja.”  (p9) 

 

Men is er zich wel bewust van dat men pijnmedicatie krijgt toegediend.  Slecht één 

patiënte heeft liever pijn dan zomaar pijnmedicatie te krijgen.  Daarbij redeneert zij dat 

pijnmedicatie mogelijks meer schade kan teweegbrengen dan voordelen opleveren.   

 

“Ik kan tegen veel pijn.  En ik kreeg 3 – 4 pijnstillers per dag, maar ik heb ze niet allemaal 

willen pakken, want dat is slecht voor de nieren.  Ik heb liever wat pijn.  Ik heb die niet nodig.  

Ik kan er tegen.”  (p6) 

 

Wanneer de patiënten over hun ervaringen met het medisch en verpleegkundige 

personeel vertellen, haalt men verschillende aspecten aan van de zorgverlening die voor 

hen belangrijk zijn.    
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Slechts één patiënt vertelt over haar belevenis wanneer ze in het ziekenhuis aankomt.  

Daarbij valt het op dat vooral de individuele opvang van de patiënt en de vriendelijkheid 

waarmee dit gebeurt ervoor zorgen dat zij zich op haar gemak voelt.  Aan het gevoel er 

niet alleen voor te staan hecht zij dus veel belang. 

 

 “En vanaf dat je er toekomt is er een verpleegster bij je.  Je hebt niet het gevoel dat je alleen 

zijt.  Ze vangen je direct op.  Ze installeren je in de kamer.  (…)  En van als ik in de kamer 

ben, gaat hij dat gaan zeggen in het bureau en direct volgt dan de uitleg.    Ik weet dat het 

middag was.  Ik heb dan ook direct eten gehad.  En men kwam dan na het eten nog eens uitleg 

geven.  Dat is wel belangrijk hé, je kent daar niets, je bent er vreemd, ja… Ge zijt een stuk 

weg van huis.  En de verpleegsters zijn ook vriendelijk.”  (p7) 

 

Een ander patiënt is aangenaam verrast door de genegenheid die zij krijgt van een 

verpleegster wanneer ze zich wat onwennig voelt.   

 

“Wel zegt ze, ik ga u nog ne keer warmkes indekken en ze gaf me nog een zoen.  Ik zei, van 

die zoen ga ik slapen en ik heb nog geslapen.  �  Ja, kijk dat is de genegenheid van een 

verpleegster die je krijgt en dat doet ne keer deugd.”  (p13) 

 

Ook het gevoel dat er controle is en dat men in de gaten gehouden wordt, blijkt bij te 

dragen tot het creëren van een gerust gevoel tijdens het verblijf in het ziekenhuis.  

Verschillende patiënten loven de bereidwilligheid en de behulpzaamheid waarmee het 

verpleegkundig personeel hun taken vervullen.  Dit blijkt ook uit de spontaniteit 

waarmee meestal tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de patiënt.  Wanneer dit 

niet gebeurt omdat de verpleegkundigen oordelen dat dit niet in het belang van de 

behandeling is, reageert de patiënt aanvankelijk onbegrijpend maar achteraf ziet hij of 

zij ook wel in dat dit het beste is. 

 

“Als je vragen hebt, een ogenblik later deden ze het.  Er was bv. een verpleegster die toen ik 

pijn had, onmiddellijk een pijnstiller gaf.”  (p2) 

“Ik heb dan siroop gevraagd tegen de hoest, maar ik kreeg geen.  Als ik een siroop geef tegen 

de hoest, ga je niet hoesten en de slijmen gaan blijven zitten.  Wat eigenlijk waar is hé.”  (p7) 

 

Bijna alle patiënten zijn tevreden over de communicatie met de verpleegkundigen en  

één patiënt haalt heel specifiek aan waarom voor hem die communicatie zo goed was.   
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Niet alleen het feit dat het begrijpelijk is en niet te bemoederend is, maar vooral omdat 

dit in het algemeen Nederlands gebeurt, wat toch aangeeft dat ze respect hebben voor de 

patiënt.   

 

“En dan komen ze binnen met de nodige uitleg, in een taal die begrijpbaar is en wat mij daar 

opviel in vergelijking met een verdieping lager.  Daar kreeg ik alles te horen in het Gents, in 

de dialecten die ik van bepaalde niet verstond.  Maar daar, alles in het beschaafd Nederlands 

en ’t was niet van ventje of baaske, hé.  Echt, met respect. Ik kan daar met de grootste lof over 

spreken.”  (p4)   

 

Wanneer er teveel vakjargon gebruikt wordt, kan dit effectieve communicatie in de weg 

staan.  Zo wees één patiënt het aanbod voor de revalidatieoefeningen af, omdat hij niet 

wist wat ‘revalidatie’ betekende.  

 

Patiënten vinden het heel fijn wanneer ze spontaan een gesprek kunnen aanknopen met 

het personeel in het ziekenhuis.  Dit blijkt een ideale manier te zijn om de patiënt gerust 

te stellen of angst voor de operatie weg te nemen.  Het communiceren met de patiënt is 

ook vaak gekoppeld aan het geven van informatie aan de patiënt.  Een tweetal patiënten 

vindt dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt tussen patiënt en arts. Eén patiënt 

vertelt over een negatieve ervaring toen zij een - volgens haar - onterechte opmerking 

van een arts kreeg, namelijk dat ze toch geen lastige patiënt zou zijn.  Dergelijke situatie 

komt de vertrouwensrelatie met de arts niet ten goede.   

Verscheidene patiënten halen in hun redenering aan dat een vertrouwensrelatie tussen 

de patiënt en de chirurg een zeer belangrijke voorwaarde is om deze operatie met een 

gerust gemoed te ondergaan.  Immers, de chirurg is diegene die het lot van de patiënt in 

handen heeft tijdens de operatie.  Dat betekent dus dat het contact tussen de chirurg en 

de patiënt voor de operatie zeer intens moet gebeuren en de chirurg het vertrouwen van 

de patiënt moet zien te winnen. 

 

“Ge kunt dus best positief zijn en meewerken.  Volgens mij is een groot psychologisch 

element in de operatie, de medewerking van de patiënt met de chirurg.  Er een volledig 

vertrouwen in hebben.”  (p8) 

“Je moet vooral vertrouwen hebben in uw dokter (chirurg).” (p2) 
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Verder hecht men ook veel belang aan beleefdheid, aan een empathische houding, goede 

organisatie en aan de verpleegkundige en medische verzorging zelf.  Over bijna al deze 

elementen vertellen de patiënten met lovende woorden hun belevenis.  Verschillende 

aspecten in de relatie met de patiënt zijn dus belangrijk om een vertrouwensrelatie 

tussen patiënt en arts en tussen patiënt en verpleegkundige te creëren en te behouden. 

 

3.1.2.2 Informatieverstrekking 

 

Om de patiënt te informeren over zijn aandoening, de behandeling en de nazorg, krijgt 

hij schriftelijke informatie die gebundeld is in een informatiebrochure.  Dergelijke 

overzichtelijk gestructureerde informatie vindt de patiënt een pluspunt.  Het gevaar 

bestaat wel dat de informatie dan niet meer mondeling wordt meegedeeld, terwijl de 

patiënt het toch ook graag eens hoort vertellen. 

 

“Ze hebben niets gezegd.  Ik heb wel een brief meegekregen voor de dokter waarin staat wat 

ik moest krijgen en wat ik niet moest krijgen.”  (p6) 

 

Het valt moeilijk te beschrijven hoe gedetailleerd die informatie voor de patiënt moet 

zijn.  Eén patiënt geeft bijvoorbeeld aan dat weinig info het minst aanleiding geeft tot 

kopzorgen terwijl voor één patiënt de honger naar informatie duidelijk niet is gestild.  

 

“Nee, want hoe meer informatie dat ze u geven, hoe meer dat je met iets bezig zijt.”  (p13) 

“Maar daarmee weet ik weeral niet hoe die beklemming komt, vanwaar dat dat komt, hoe dat  

werkt, waarom dat ophoudt.  Ze geven u medicatie en voila, ’t is gedaan.” (p8) 

 

De kunst bestaat er dus in om voor iedere patiënt in te schatten wat zijn 

informatiebehoefte is, want wanneer dit onvoldoende is, zoekt de patiënt naar oorzaken 

waarom hij zo weinig informatie krijgt.  Dit leidt eerder naar negatieve verklaringen dan 

naar positieve verklaringen.  Zwijgen wordt door een patiënt gezien als een methode om 

zich als arts in te dekken tegen processen, die het gevolg zouden kunnen zijn van de 

ontevredenheid van de patiënt nadat deze misschien de informatie verkeerd heeft 

begrepen en foutieve verwachtingen creëerde.  Een tekort aan informatie kan als gevolg 

hebben dat de patiënt de informatieverstrekking negatief ervaart.  
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“Het is precies ofdat die dokters, ze zeggen niet veel hé.  Ge moet alles vragen.  Maar dat 

komt omdat er, denk ik, teveel processen zijn tegen de dokters.  Hoe meer ze zeggen, hoe meer 

de mensen die er niets van kennen… (…) Ze hebben schrik, dat is iemand die…hoho, hij gaat 

zich tegen ons keren.”  (p8) 

“En als ’t eigenlijk serieus is, gaan ze ook niet antwoorden hé.  Ze gaan er rond draaien.”  (12) 

 

Volgens enkele patiënten komt de meeste informatie van de verpleegkundigen, wat 

misschien wel het meest voor de hand liggend is, gezien zij instaan voor de dagelijkse 

verzorging.  Toch heeft de patiënt ook nood aan informatie die door de arts wordt 

gegeven.  Dit is omdat men er als patiënt van overtuigd is dat de arts hun moeilijke, 

medische vragen kan beantwoorden.  Misschien zien zij dit ook als een gelegenheid om 

contact te hebben met de arts die hen geopereerd heeft en naar wie zij opkijken. 

 

 “Ik had liever van hem (arts) gehoord hoe het gebeurd was, hoe het geëvolueerd was, wat er 

eventueel nog kon gebeuren, maar dat heb ik niet gehoord.”  (p4) 

“Ik wou ook weten hoe dat vocht er gekomen was. Wat is de oorzaak en al?  En dat hebben ze 

ook niet… van al die dokters heb ik geen technische uitleg gekregen.  Ik zou dat willen 

weten.”  (p8) 

 

Bij het geven van informatie richt men zich als arts of verpleegkundige niet altijd tot de 

patiënt, maar soms tot de familie om de patiënt niet nodeloos te verontrusten.   Als 

gevolg daarvan valt de patiënt terug op de vertrouwensrelatie die hij of zij onderhoudt 

met de huisarts om informatie te bekomen.  

 

3.1.2.3 Emoties en gemoedstoestand 

 

Een bypassoperatie is een ingrijpende gebeurtenis en brengt dan ook heel wat emoties 

teweeg bij de 80+ -ers.  De meeste emotionele ervaringen vinden plaats kort na de 

operatie wanneer de patiënt nog zwak is.   Het soort emoties en hoe de patiënt zich voelt 

na de operatie blijkt heel divers te zijn en die emoties hangen nauw samen. 

 

Meerdere patiënten hebben last van desoriëntatie en verwardheid over de situatie 

waarin men verkeert vlak na de operatie wanneer men op de afdeling intensieve zorgen 

ligt.  Dit is toe te schrijven aan de verdoving. 
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“Na de operatie kwam er een juffrouwke aan mijn bed die ik aansprak.  ’t Is zeker binnenkort 

aan mij.  Ik ben hier al van deze morgen.  Ewel zegt ze, je bent deze morgen al geopereerd.  Ik 

wist het al niet meer.  (…)  Ik dacht dat het nog moest gebeuren.  Ik was dus precies in een 

andere wereld van de zware verdoving.”  (p4) 

 

Ook een gevoel van machteloosheid overvalt meerdere patiënten.  Dit gevoel ontstaat 

omdat men suf en verzwakt is, pijn heeft, ongemakkelijk ligt en geconfronteerd wordt 

met fysieke beperkingen en hulpbehoevendheid.  Een gevoel dat nauw aansluit bij 

machteloosheid is depressiviteit en ontmoediging.  Eén patiënt omschrijft zijn gevoel als 

ontmoediging omdat hij zijn beperkingen aanvoelt en maakt zich zorgen of hij nog over 

dezelfde fysieke mogelijkheden zal kunnen beschikken als voordien.  Dit stemt hem 

depressief.  Voor één persoon is het emotioneel lastig omdat zij nadenkt over de situatie 

waarin haar echtgenoot verkeert ingeval zij komt te overlijden.  De dood en de situatie 

van de naasten die achterblijven zetten de patiënt duidelijk aan het denken.  Andere 

patiënten omschrijven gevoelens van futloosheid en ongeïnteresseerdheid in de zaken 

waar men vroeger wel interesse in had. 

 

“Ja, als ’t hij naar huis ging, dan begon ik te denken, tja, hij gaat daar alleen thuiskomen, o 

Heer, die sukkelaar.  Ge hebt maar mekaar. (…)  Ja, ik zat soms ne keer in de put.  En dat was 

dag per dag dat dat verbeterde.  Ja, ge zijt met van alles bezig, ge zijt met geldzaken bezig.  Ik 

heb geen kinderen, waar gaat hij landen mocht hij alleen komen te staan, dat zijn zo al van die 

dingen.”  (p13) 

 

Eén patiënt was na de operatie heel zwak en dacht dat hij zou sterven.  Omdat hij 

zodanig ziek was, was hij heel ongeïnteresseerd in alles wat rond hem gebeurde.  

 

Tijdens de periode in het ziekenhuis ervaren enkele hoogbejaarde patiënten ook schrik.  

Ze zijn bang dat men misschien te bruusk beweegt en op die manier voor 

verwikkelingen zorgt.  

 

 “Ik belde altijd.  Waarom?  Mijn kameraad kon uit zijn bed gemakkelijk, ik was een beetje 

bang.  (…)  Dat was uit voorzichtigheid.”  (p14) 
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Voor één patiënt was het ganse ziekenhuisgebeuren een periode van eenzaamheid 

omdat hij geen bezoek kreeg als gevolg van de afstand die de familie moest afleggen tot 

het ziekenhuis.    

 

“Van niemand eigenlijk.  … en dat is allemaal veel te ver van Gent.  (…) Ik lag daar gans de 

tijd alleen.”  (p1) 

 

3.1.2.4 Nachtrust 

 

Niet alle patiënten hebben goede herinneringen wanneer men terugdenkt aan de 

nachtrust die men in het ziekenhuis heeft gehad.   Meerdere patiënten halen aan dat ze 

sowieso een slechte slaper zijn, maar dat de nachtrust in het ziekenhuis nog slechter 

was.   Zij zelf zien daarvoor verschillende verklaringen.   Zo zou bijvoorbeeld het 

uitblijven van fysieke activiteit er voor zorgen dat de nood aan slaap achterwege blijft.  

Anderen zien de andere omgeving als de boosdoener en kunnen daardoor de slaap niet 

vatten.  Eén patiënt spreekt over een gevoel van claustrofobie of bevangenheid die kan 

toe te schrijven zijn aan die kleine vreemde omgeving.  

 

“’s Nachts gingen die uren heel traag voorbij en ge had soms een gevoel van bevangenheid, 

een soort claustrofobie.  Ge wilt uit dat bed, maar waar moet je naartoe, ge moet daar blijven 

hé.”  (p14) 

 

De patiënten die de slaap niet konden vatten, trachtten op verschillende manieren de 

nacht door te komen.  Voor één patiënt betekende dit blijven zoeken naar een houding 

die rust schonk, voor een ander betekende dit een wandelingetje maken in de gang en 

weer een ander ging een praatje maken met de verpleegsters. 

 

3.1.2.5 Social support van de omgeving 

 

Tijdens de hospitalisatieperiode brengen vele mensen vanuit de familie- en 

vriendenkring een bezoek aan de patiënt.   Het merendeel van de patiënten erkent dat 

het gevoel dat mensen uit hun naaste omgeving om hen geven een belangrijke steun en 

motivatie is om het ziekteproces door te komen.  Zij putten daaruit kracht en moed om 
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te revalideren ondanks hun hoge leeftijd.  Daarnaast zijn er ook patiënten die deze nood 

niet ervaren. 

 

“Maar dat is een voldoening, dat je kan zeggen, kijk, ze denken toch ne keer aan mij.  Dat is 

toch een stimulans om voort te leven, moet je zeggen.  Terwijl als er niemand iets zegt, dat je 

zegt, wat loop ik hier nog te doen, waarom leef ik nog.”  (p10) 

 

De redenen waarom bepaalde patiënten geen bezoek wensen en waarom patiënten die 

wel bezoek wensen dit toch liever beperken, zijn meestal dezelfde.  Vaak is dit omdat 

men zichzelf wenst te beschermen tegen de drukte, het lawaai en de extra belasting die 

dit met zich meebrengt, of omdat zij anderen niet wensen te confronteren met hun 

ellende.  

 

“Maar dat bezoek.  Ze zijn zo aan ’t tateren en tateren dat je zeer krijgt in uw hoofd.”  (p13) 

“Ik heb tegen mijn kinderen gezegd, ik lig in Gent, begin eens met aan niemand te zeggen dat 

ik hier ben. En ik wil niet dat zij hier in mijn miserie, met al mijn draden….   Zeg dat aan 

niemand.  Ik had dus geen bezoek.” (p4)   

 

Een andere reden waarom patiënten geen bezoek wensen, is omdat zij zelf niet tot last 

willen zijn van hun omgeving.   Men is er zich van bewust dat door hun aandoening zij 

een extra belasting zijn voor hun naasten en bijgevolg willen zij daarin hun 

verantwoordelijkheid opnemen en anderen ontlasten van die sleur.   Daarnaast geeft een 

enkeling aan dat de tijd die de familie spendeert aan het bezoek niet opweegt tegen de 

duur van het bezoek, want vaak wordt de patiënt weggehaald voor 

revalidatieoefeningen.  Eén patiënt geeft aan dat zijn familie in de onmogelijkheid 

verkeerde om een bezoek te brengen omdat de afstand tussen de woonplaats en het 

ziekenhuis te groot was.  Dit stemde hem triest want hij kon niet rekenen op steun van 

zijn directe omgeving ondanks z’n behoefte. 

 

“Van niemand eigenlijk.  … en dat is allemaal veel te ver van Gent.  (…) Ik lag daar gans de 

tijd alleen.  (…)  En m’n vrouw kan niet meer zelf ergens naartoe gaan en er was niemand die 

haar kon brengen, dus van m’n vrouw kon ik ook geen steun krijgen.”  (p1) 

 

Naast de steun en de motivatie die verschillende patiënten uit eigen familie- en 

vriendenkring krijgen, geeft één persoon aan dat ook de kamergenoot voor de nodige 
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afleiding kan zorgen.  Maar aan een kamergenoot zijn ook nadelen verbonden.  

Verschillende patiënten zien af door het bezoek dat voor de kamergenoot komt.  

Wanneer het een allochtone patiënt betreft is dit vaak nog lastiger omdat zij andere 

gewoontes hebben die ingegeven zijn door hun cultuur.  Het nog minder respecteren van 

de bezoekuren, het grote bezoekersaantal en de voor de autochtone patiënten vreemde 

gebruiken zoals het insmeren van de huid met een sterk geurend product zijn daar 

voorbeelden van.  

 

“Op ’t laatste lag daar een Bulgaar en die kwamen op de uren dat ge niet mag komen.  En met 

kinderen en ganse families.”  (p8) 

“Dat rook!  Dat stonk voor mij!  Ze wreven dat aan de armen en aan de benen.  Ze doen dat 

hé.  En ik kon niet tegen die geur.”  (p13) 

 

3.1.2.6 Het ontslag 

 

Wanneer het moment aangebroken is, dat men als patiënt niet langer nood heeft aan 

medische zorgen, krijgt men te horen dat zij het ziekenhuis mogen verlaten.  Meerdere 

patiënten geven aan dat zij er erg naar uitkeken om naar huis terug te keren.  Daarvoor 

zijn er verschillende redenen.  Voor de ene patiënt was dat omdat hij dacht eindelijk nog 

eens goed te kunnen slapen, voor een ander was dat omdat dit betekende dat men niet 

meer moest gesondeerd worden, voor nog een ander betekende dit terug vrij zijn in doen 

en laten en één patiënt geeft aan dat vooral de verveling in het ziekenhuis hem deed 

verlangen naar zijn thuissituatie.  Iedere patiënt kan wel een reden aanhalen waarom de 

thuissituatie aangenamer is dan een ziekenhuisomgeving.  

 

“Oh ja, ik zat te verlangen om weg te zijn, om weer naar huis te komen.  (…)  There’s no 

place like home.”  (p4) 

 

Er zijn ook patiënten die naar huis willen terugkeren.  Sommige patiënten willen dit 

omdat ze schuldgevoelens hebben omdat ze gedurende die periode in het ziekenhuis een 

belasting waren voor de familie.  Op die manier willen ze de familie ontlasten.  Anderen 

willen gewoon terug in hun vertrouwde omgeving zijn, dicht bij hun familie. 
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“Maar ik zei tegen hem (zoon), blijf nog tot maandag… jullie zitten alle zondagen met de 

kleinkinderen.  Je moet de maandag dan weer naar hier (ZH) komen, je moet een dag verletten 

van je werk.  Als ’t anders kan, waarom niet.”  (p3) 

“… dan was ik ook dichter bij mijn kinderen.  Anders al dat op en af rijden.” (p4) 

 

Voor een minderheid van de patiënten komt het ontslag niet op het goede moment.  

Voor de éne patiënt is dit omdat deze zich nog niet voldoende hersteld voelt en nog wat 

langer wil rusten om dan uiteindelijk op zelfstandige basis terug thuis te kunnen wonen 

zonder tussenstop in een bejaardentehuis, voor de andere patiënt is dit omdat de patiënt 

denkt geen beroep te kunnen doen op medische zorgen indien nodig, gezien de periode 

van het jaar waarop het ontslag valt en voor de andere is dit omdat de patiënt het leuk 

vindt in het ziekenhuis en aangeeft dat er niemand op hem wacht.   Op deze manier 

tracht hij zijn eenzame bestaan als weduwnaar nog wat uit te stellen.  

 

Verscheidene patiënten gaan na het verblijf in het ziekenhuis naar een 

revalidatiecentrum.  Dit omdat sommigen behoefte hebben aan begeleiding tijdens hun 

revalidatieoefeningen, maar ook omdat men er op kan vertrouwen dat de patiënt 

voldoende opvolging krijgt in deze belangrijke eerste dagen na ontslag uit het 

ziekenhuis. 

 

 

3.1.3 Posthospitalisatie 

 

3.1.3.1 Follow-up 

 

Het allereerste contact van de patiënt met de chirurg of de cardioloog na ontslag uit het 

ziekenhuis vindt plaats na ongeveer één maand.   In de veronderstelling dat de patiënt 

vrij is van complicaties zoals bijvoorbeeld pleuravocht dient hij of zij zich jaarlijks of 

halfjaarlijks nog eens aan te bieden bij een cardioloog voor verdere opvolging.  Vaak is 

het zo dat de huisarts geregeld op bezoek gaat bij de patiënt zoals bijvoorbeeld één maal 

per maand.   

 



 41 
 

De patiënt verlangt niet meer opvolging dan is voorzien enerzijds omdat hij op die 

manier de verdere kosten kan drukken, want een visite kost geld en anderzijds omdat de 

meeste patiënten aangeven dat er geen behoefte is.   Eén patiënt wil er absoluut niet 

meer terug omdat hij niet meer dezelfde fysieke capaciteiten heeft als voordien met als 

gevolg dat hij geen goede herinneringen aan de ziekenhuisperiode heeft en één patiënt 

uit de wens om sneller dan voorzien een bezoek te brengen aan de cardioloog.  

Waarschijnlijk is dit omdat deze patiënt sneller bevestiging wil over het goede verloop 

van de revalidatie.  

  

“Maar dat vind ik niet erg, want hij heeft me veel gekost.”  (p2) 

“Ze hadden mij nochtans gezegd dat ik zeker moest terug gaan want het was niet goed met 

mij zeiden ze.  Maar ik ben niet gegaan, ze krijgen me daar niet meer naartoe.”  (p1) 

“Kom ne keer terug binnen drie maand.  Ik heb gezegd, dokter mag ik niet vroeger komen.”  

(p6) 

 

3.1.3.2 Revalidatie 

 

Wanneer de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten, komt het erop aan dat de patiënt zijn 

normale dagelijks leven terug oppikt.  Om deze fysieke revalidatie te bespoedigen, 

verwijzen de artsen sommige patiënten naar een revalidatiecentrum, terwijl andere 

patiënten een beroep doen op een kinesist die al of niet aan huis komt.   De meeste 

patiënten ervaren wel het belang en het nut van deze revalidatieoefeningen.  Dat blijkt 

uit hun mening over die revalidatie en de gedrevenheid waarmee ze die oefeningen 

opvolgen. 

 

“Ik tracht zelf mijn fysiek weer in orde te brengen.  Ik heb discipline daar in, die ik zeker 

onderhoud.”  (p4) 

“Nog drie keer per week ga ik hier in Oostende, naar zo’n groepsactiviteit, waar we met een 

man of 7 - 8 samen oefenen.  Daar is dan een loopband, een fiets en een roeiboot.  Die raad 

heb ik zeker opgevolgd.”  (p5)  

 

Er zijn ook patiënten die de raad over hun fysieke revalidatie in de wind slaan of die te 

voorzichtig zijn uit schrik om anders hun lichaam te bruuskeren en niet de nodige tijd te 

geven om te herstellen. 
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“Ze hadden gezegd, opgepast, niet teveel, niet in de wind, thuis blijven.  En dat ik daar toch 

niet naar luister.  Ik luister naar veel dingen niet.”  (p6)   

“Ik geef mij misschien wel een beetje teveel toe.  Ik zie mezelf misschien wel een beetje te 

graag.  Dat kan.”  (p13) 

 

Maar niet iedereen is tevreden over de organisatie van die revalidatie.  Eén patiënt 

klaagt over de discontinuïteit in de revalidatiebegeleiding wanneer hij het ziekenhuis 

verlaat en naar een andere ziekenhuis moet voor verdere opvolging.  Aanvankelijk 

wordt hij intens begeleid maar later is van begeleiding nog nauwelijks sprake.   Een 

enkeling is tevreden over de revalidatie die hij geniet in het centrum maar de 

eenzaamheid valt hem er zwaar.  Voor nog een ander duurt het verblijf in het 

revalidatiecentrum te lang en is het verlangen naar huis intens. 

 

“Ja, ik ben eerst naar Nieuwpoort geweest, maar dat moet ik niet weten.  ’t Was ginder wel 

goed, maar ik zat ginder op die kamer.  (…)  En de rest van de uren zat ik daar op die kamer.”  

(p11) 

“Ewel, ’t was daar goed en de mensen waren allemaal heel vriendelijk, ja.  Ik was daar 

graag… maar ’t duurde een beetje te lang.  Ik ben in drie maand niet thuis geweest.  Ge peinst 

op alles é dan.”  (p15) 

 

Een andere patiënte vindt dat dit toch een sleur met zich meebrengt wanneer men zelf 

naar de kinesist moet.  Langdurig intensieve revalidatie heeft niet alleen financiële 

consequenties, maar confronteert de patiënt ook telkens ongewenst met zijn ‘conditie’.  

De patiënte wil genieten van het leven en haar verbeterde levenskwaliteit en dit is 

duidelijk prioritair ten opzichte van de revalidatie zelf.  Voor deze patiënte zijn er dus 

grenzen aan de inspanning die zij wil opbrengen om te revalideren.  

 

“Ik moest teveel naar de kliniek van Oostende gaan voor kiné.  Ik zei tegen hem, ik in de 

winter naar Oostende met mijn bronchite en ik kon geen autovervoer krijgen.  Maar ja, vier 

keer per week naar de kliniek.  En iedere keer 39 Euro.  Ik zei, ’t kan gaan, je moet toch nog 

leven ook hé!” (p3) 
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3.1.3.3 Mantelzorg 

 

Bij de thuiskomst van de patiënt bestaat het gevaar dat hij overspoeld wordt door 

steunbetuigingen en bezoeken.  Vooral in het begin is dit voor de patiënt lastig omdat 

hij nog zwak is. 

 

“Thuis heb ik veel bezoek gehad hé, van buren, vrienden en familie.  In ’t eerste dat ik thuis 

kwam, kon ik slecht spreken, mijn adem… dus was ik blij dat ze weg waren en dat ik niet 

teveel moest zeggen omdat ik mij zo moest forceren.”  (p9) 

 

Enerzijds is de patiënt dankbaar voor deze steun en beschouwt dit als een deugddoende 

ervaring.  Hij is er vast van overtuigd dat het dankzij deze steun uit zijn omgeving is dat 

hij zijn zelfstandigheid kan behouden en dit stemt hem gelukkig. 

 

“En kaartjes dat er toegekomen zijn voor spoedig herstel.  Dat deed veel plezier.  En ook als ze 

bellen om te vragen hoe het met u is.”  (p2) 

“Ik wist wel dat ik veel beperkingen zou hebben, maar met m’n zus die hiernaast woont en een 

schoonbroer uit de duizend.  Ware het niet zo geweest, dan had ik die periode misschien wel 

moeten overbruggen in Ter duinen of in ’t ziekenhuis.”  (p4) 

 

Anderzijds wil de hoogbejaarde patiënt zijn omgeving niet tot last zijn.  Eén patiënt doet 

dit door hulp in te roepen van een poetsdienst in plaats van het werk tijdelijk door te 

schuiven naar zijn familie.  Voor twee patiënten lijkt zwijgen over de pijn en de operatie 

die ze meegemaakt hebben de beste manier om de familie niet tot last te zijn. 

 

“Vroeger deed ik dat zelf.  Maar als ik teruggekomen ben, wilde ik mijn kinderen niet belasten 

die zelf al een druk sociaal leven hebben.”   (p4) 

“Mijn zoon is hier wel 14 dagen komen slapen.  Dat heeft hij gedaan.  En dan zei ik, nu is het 

wel, ga nu maar terug naar uw vrouw.”  (p6) 

“Ik vertelde nooit dat ik pijn had.”  (p2) 

“En als je dan onder de mensen komt, dan zitten er altijd die babbelen over ’t zelfde, daar heb 

ik iets op tegen.  Ik moet ook tegen niemand zeggen wat ik gehad heb.  Da’s voorbij, da’s 

gedaan, zwijgt daarover.  Een ander moet toch niet met uw ziekte geambeteerd zitten.”  (p6) 
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3.1.3.4 Financieel 

 

Wat de financiële kant van die hartoperatie betreft ervaren de patiënten dat het om een 

flinke som geld gaat waarbij de meeste toch goed op de hoogte zijn van het persoonlijk 

aandeel in de kostprijs.  Enkele patiënten geven aan dat ze toch gedacht hadden dat het 

meer zou kosten maar dat het prijskaartje al bij al meevalt voor de gezondheid die men 

ervoor in de plaats terugkrijgt.  Uiteindelijk hebben ze toch gewerkt en gespaard, menen 

enkelen.  Er zijn ook patiënten die het niet zo gemakkelijk hadden om alle facturen te 

betalen.  Eén patiënt vertelt dat het met het pensioentje waar hij over beschikt net lukt.  

Verschillende patiënten halen aan dat ze blij zijn dat ze een hospitalisatieverzekering 

hebben. 

 

“Ja, mocht je geen hospitalisatieverzekering hebben, ik zou niet weten vanwaar je het dan 

moet halen voor te betalen.  ’t Zijn sommen hoor!”  (p7) 

 

Twee patiënten halen aan dat ze oud-strijder zijn en dat ze dus kunnen genieten van een 

volledige terugbetaling van de kosten. 

 

“Ik heb daar nooit aan gedacht: hoeveel kost dat, … nee, dat is iets waar we ons geen zorgen 

moeten in maken.  Ik moet wel zeggen, ik ben oud-strijder hé en dus krijg ik mijn remgeld 

terugbetaald.”  (p14) 

 

Geen enkele patiënt is vooraf geïnformeerd over het prijskaartje dat deze operatie met 

zich zou meebrengen.  Eén patiënt had daar specifiek naar gevraagd en men kon hem na 

enig aandringen slechts bij benadering de kostprijs meedelen.  Meerdere patiënten 

geven aan dat deze informatie niet overbodig zou zijn voor de toekomst. 

 

3.1.3.5 Terugblik op de beslissing  

 

Het merendeel van de patiënten vindt dat men de juiste beslissing heeft genomen om de 

operatie te laten uitvoeren en ze zijn tevreden tot zeer enthousiast over het resultaat.  Tot 

dit besluit komen zij wanneer de verwachtingen die zij hadden van de operatie, zijn 

ingelost.  Verschillende patiënten wijzen daarbij in de eerste plaats op de verbetering 
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van hun fysieke mogelijkheden.   Een patiënt waarbij de verwachte fysieke conditie niet 

is bereikt, vindt dan ook dat hij een verkeerde beslissing heeft gemaakt. 

 

“Ze hadden mij beter gerust gelaten…  (…)  Mijn fysiek is er zeker niet op verbeterd.  Ik 

werkte zo graag ne keer in den hof maar nu gaat dat niet meer, hé meneer.”  (p1) 

 

Andere patiënten hadden ook verwachtingen over de rol die ze opnemen in hun 

omgeving.  Voor anderen is het belangrijk dat ze hun zelfstandigheid kunnen behouden 

en niemand tot last zijn.  Verschillende patiënten zijn tevreden omdat zij nu die 

onzekerheid niet meer ervaren waarin ze vroeger verkeerden.  Anderen noemen dit een 

soort gerustheid.   Uiteindelijk betekent dit dus voor de patiënt een innerlijke rust en een 

nieuwe garantie voor de toekomst. 

 

“… maar nu met de gerustheid, dat ik het mag. Het feit dat ik wist dat er een gevaar verbonden 

was aan iedere inspanning, durfde ik dat niet meer.  Maar nu heb ik een nieuwe garantie 

gekregen.”  (p4) 

“Maar ik heb nu terug moed op het leven.”  (p10) 

 

De tevredenheid met de beslissing blijkt ook uit het feit dat meerdere patiënten een 

leeftijdsgenoot die een gelijkaardige aandoening heeft, zouden aanraden voor deze 

operatie te kiezen.  Zelf zou het merendeel van de patiënten ook opnieuw kiezen om die 

operatie uit te laten voeren.  Daarbij geeft men aan dat men ook niet meer zo lang zou 

wachten om een arts te consulteren.  Anderen twijfelen hierover omdat men vindt dat 

aangezien men ondertussen weer wat ouder is, de risico’s en de voordelen niet meer 

hetzelfde zijn. 

 

 

3.2 Levenskwaliteit van hoogbejaarden 

 

3.2.1 Fysieke veranderingen 

 

Kort na de operatie is nog maar weinig te merken van een verbetering van de fysieke 

toestand van de patiënt.  In het begin van de herstelperiode is immers voorzichtigheid 

geboden en zijn bepaalde activiteiten te vermijden zoals bijvoorbeeld schuren en 
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stofzuigen.   Dit heeft als bedoeling om het weefsel in en rond de borst niet teveel te 

belasten, want dit is nog zeer kwetsbaar. 
 

“In het begin mag je niet veel doen.  Je moet binnen blijven dat je geen verkoudheid opdoet 

en zo.  Ik ben een week of twee binnen gebleven en dan eens buiten geweest als ’t schoon 

weer was.  Ge moet een beetje uzelf verzorgen hé.”  (p8) 

“Ge moet opletten als ge iets opheft hé, want als er iets loskomt, heb je ’t zitten.  Maar als ge 

niet probeert, weet ge het niet.  Ge zijt toch wreed voorzichtig.”  (p9) 

 

De patiënt ervaart een belangrijke toename van de waarde van het leven wanneer zijn 

fysieke activiteiten niet meer beperkt zijn door zijn ‘vroegere’ hartaandoening.  Dit was 

vaak ook de belangrijkste doorslaggevende factor bij de beslissing of men de operatie 

wel of niet wou riskeren.   

 

“Ik heb gezegd, kijk, als ik alleen nog maar in dat zeteltje mag zitten en ik mag niets meer 

doen dan naar de televisie kijken, dan kan ik het zo wel riskeren.   Want is dat wel een 

leven?” (p3) 

 

Bijgevolg rekent de patiënt het succes van de operatie voornamelijk af op zijn al of niet 

herwonnen fysieke mogelijkheden.  Opnieuw de normale dagelijkse activiteiten kunnen 

uitvoeren is een minimumvereiste om de hartoperatie tot een succes uit te roepen.  

Hieruit blijkt dus dat men een doelgeoriënteerde opvatting heeft bij het beoordelen van 

de fysieke mogelijkheden na de operatie. 

 

“Veel beter!  Ik kan nu weer naar de winkel gaan.”  (p3) 

“Maar anderszins: koken, wassen, dat gaat allemaal gelijk voordien, gelijk een heel eind 

voordien.”  (p15) 

“Mijn fysiek is er zeker niet op verbeterd.  Ik werkte zo graag ne keer in den hof, maar nu gaat 

dat niet meer.”  (p1) 

 

Daarnaast wil de patiënt vrij zijn van andere lichamelijke klachten die het gevolg 

kunnen zijn van de operatie zoals bijvoorbeeld pijn.  Bijna alle patiënten zijn 

aangenaam verrast met het uitblijven van pijn tijdens de revalidatieperiode.  Het fysieke 

aspect wordt verder nog beïnvloed door de ouderdom, complicaties zoals pleuravocht en 

flebitis en comorbiditeiten zoals reuma, artrose, lamheid t.g.v. trombose, moeilijke 
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ademhaling en chronische bronchitis.   Wanneer de complicaties van de bypassoperatie 

verdwenen zijn, genieten de meeste patiënten opnieuw van een verbeterde fysieke 

conditie en is men gelukkig dat men de operatie heeft laten uitvoeren. 

 

“Maar anders pijn van ’t hart, daar mag ik niet van klagen.  ’t Waren meer de complicaties 

achteraf waarvan ik last had.  Eerst de koorts, dan mijn been.  Maar daar ben ik nu ook 

allemaal van verlost.”  (p7) 

 

De bypassoperatie brengt volgens de patiënten onrechtstreeks ook minder voor de hand 

liggende lichamelijke veranderingen of gewaarwordingen met zich mee. Deze 

ervaringen verschillen sterk:  verandering van de eetlust, geen smaak bij het eten, een 

koude gevoel, een schemering in het zicht, duizeligheid, vermoeidheid, achteruitgang 

van het gehoor en haaruitval.  Deze gewaarwordingen worden meestal slechts 

beschreven door één individu.  Als deze verschijnselen te wijten zijn aan de 

bypassoperatie zijn deze gewaarwordingen slechts van korte duur en hebben ze geen 

noemenswaardige invloed op het leven van de patiënt. 

 

3.2.2 Mobiliteit 

 

De mobiliteit van de patiënt is in sterke mate afhankelijk van de fysieke revalidatie van 

de patiënt.  Aanvankelijk beperkt de patiënt zich tot stappen en wandelen.  Maar vanuit 

de revalidatie wordt men gestimuleerd om te fietsen ofwel op een hometrainer ofwel in 

de buitenlucht.  Op die manier werkt men opbouwend en wordt rekening gehouden met 

de fysieke toestand van de patiënt.  Na verscheidene weken mag men ook weer met de 

wagen rijden. 

 

Het merendeel van de patiënten ervaart dat men uiteindelijk minstens even mobiel is als 

een heel eind voor de operatie het geval was.  Het is niet zo dat men opnieuw gaat 

fietsen wanneer men dit voordien ook al niet meer deed.   De oorzaak daarvan is vaak 

de schrik voor het drukke verkeer of de schrik om het lichaam te zwaar te belasten. 

 

Mobiliteit is een belangrijke factor die bijdraagt tot meer levenskwaliteit omdat men op 

die manier zelfstandiger en vrijer is.  Voor een 80-jarige betekent het heel wat wanneer 
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hij of zij na lange tijd weer de fiets op kan om een tochtje te maken.  Op deze en andere 

manieren speelt de mobiliteit een rol om opnieuw te genieten van de activiteiten 

buitenshuis. 

 

 “Tegenwoordig neem ik regelmatig eens de bus naar de stad en van daaruit te voet door de 

straten van de stad. (…) Nu ga ik veel meer te voet.  Regelmatig ga ik nog vijf à zes km 

stappen.”  (p4) 

 

Bij een minderheid van de patiënten beperken aandoeningen die niets met de 

bypassoperatie zelf te maken hebben de mobiliteit van de patiënt.   

 
“Ik heb een handicap é en dat is dat mijn meniscussen versleten zijn.”  (p8) 

“Ik ben slechter te been geworden.  Vroeger reed ik met de belbus naar de markt op zaterdag 

en ik kocht waar ik zin in had.  Nu kan ik niet meer buiten.”  (p2)  

 

3.2.3 Energie en vitaliteit 

 

Bij de patiënten heerst een sterke verdeeldheid wat betreft de energie die men heeft om 

de activiteiten van het dagelijks leven aan te pakken.   Bij een aantal patiënten drukt de 

vermoeidheid z’n stempel op de vitaliteit van de patiënt, vooral kort na het ontslag uit 

het ziekenhuis.  Bijgevolg is er behoefte aan meer slaap zowel overdag als ’s nachts.   

Daartegenover staat dat men ondanks die extra uren rust toch niet meer energie heeft.    

Sommige patiënten wijten dit aan de operatie van amper enkele maanden geleden maar 

vaak ook aan het ouder worden zelf.  Zij vinden het dus niet abnormaal dat zij niet meer 

zo vitaal zijn als bijvoorbeeld een jaar voor de operatie.  Die verminderde vitaliteit komt 

tot uiting in de dagelijkse activiteiten die men met minder levenslust uitvoert.   De 

gedrevenheid van vroeger blijft achterwege. 

 

“Vroeger waste ik mijn kousen en kuiste de kasten eens uit op een halve dag, terwijl dat ik er 

nu twee dagen over  doe.  Ik heb geen zin meer. Ge zijt het rapper beu.”  (p6) 

 

Voor een ander deel van de patiënten betekent de bypassoperatie een nieuwe start en 

kan men na enige revalidatie de activiteiten met meer energie aanvatten dan voor de 

operatie het geval was.  Hoewel sommigen aangeven dat men nog geremd wordt door 

een onvolledige fysieke revalidatie, voelt men toch al aan dat men over meer energie en 
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kracht beschikt.  Daarbij houden zij in het achterhoofd rekening met de uitspraak van de 

arts die luidt dat een volledige herstel van de situatie tot een jaar kan duren. 

 

“Je hebt die energie om beter en meer trappen te doen.  Dat is zeker een verbetering door die 

operatie.”  (p8) 

“Door de operatie heb ik wel meer energie, veel dingen zouden niet gaan, je voelt je beter, je 

hebt meer…”  (p7)  

 

3.2.4 Mentale veranderingen 

 

De eerste weken na de operatie is een periode waarbij het deel van de hersenen 

verantwoordelijk voor de mentale prestaties van de patiënt als het ware langzaam 

wakker wordt van de hartoperatie. Verschillende patiënten wijten dit aan de zware 

verdoving die men heeft gekregen en kampen met verwardheid, vergeetachtigheid en 

geheugenstoornissen.  Kort na de operatie laat de ingreep dus zijn sporen na op mentaal 

vlak.  Bij sommige patiënten blijven deze mentale veranderingen wat langer duren en 

dit blijkt ook meermaals wanneer de patiënt zijn verhaal vertelt over de afgelopen 

hospitalisatie- en revalidatieperiode.   Dit verschijnsel stoort de patiënt niet echt in het 

dagelijkse leven temeer omdat dit ook eigen is aan het ouder worden, zo zegt men zelf.    

 

“Maar ja, ik weet het eigenlijk niet meer zo goed.”  (p1) 

“Ik zou zoveel niet meer onthouden nu.  Maar ja, volgens dat het schijnt, is dat met de 

verdoving zeker.  Ja, en de ouderdom ook hé.”  (p12) 

“Ewel ja, de dingen van vroegere jaren, ik weet dat wel nog goed dat dat gebeurd is, maar ik 

moet daar een beetje langer over peinzen.  Maar ik kom er uiteindelijk toch op.”  (p15) 

 

Andere patiënten hebben geen last van deze mentale veranderingen en zijn net heel 

helder wat betreft de herinneringen aan hun hartoperatie.  Zij menen dat de 

bypassoperatie geen invloed heeft gehad op hun mentale prestaties en kunnen zich nog 

met gemak concentreren bij hun dagelijkse ontspanningsactiviteiten zoals het volgen 

van een quiz, actualiteitsprogramma’s en dergelijke meer.  Toch geven ook zij aan dat 

enige achteruitgang op mentaal vlak mogelijk is maar toe te schrijven is aan het ouder 

worden. 
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“Die operatie heeft daar niets aan gedaan. Ik kantklos nog altijd.  En ik ga nog naar de school.”  

(p7) 

“Ge moet natuurlijk altijd die factor in ’t oog houden dat je verouderd bent hé.  Ge moogt niet 

willen dat dat allemaal 100% gebleven is.  Ge takelt alle dagen af.”  (p8) 

 

3.2.5 Emotionele en karakteriële veranderingen 

 

Kort na het ontslag uit het ziekenhuis zijn de emoties van sommige patiënten nogal 

wisselvallig.  Gedurende die eerste weken is men het ene moment goed geluimd en het 

andere moment kijkt men aan tegen een berg van problemen die ontstaan is door de vele 

lichamelijke beperkingen en een negatieve gedachtespiraal.  Dit doet de patiënt vrezen 

dat de operatie toch niet voor 100 percent geslaagd is.   Daarnaast is men een beetje 

gevoelig en bijgevolg gaat men de situatie pessimistisch bekijken.  Een enkeling 

omschrijft dit gevoel als een afname van de levenslust en een andere patiënt als 

ontmoediging. 

 

“Alleen, dat ge de eerste drie weken dat gevoel kunt hebben dat ge niet goed zijt, of dat is 

mislukt of ’k ga niet goed genezen.  Maar ne dag of twee nadien is dat dan weer over, dat ge 

goed zijt.  Gewoon dat je ne keer een minderen dag hebt.”  (p9)  

“Soms ontmoedigd, ben ik nog maar zo ver, maar aan de andere kant denk ik ook, ik ben toch 

al zover.  (…) Dat zijn zo van die kleine dingen waardoor je zegt, kom blijft niet stille staan bij 

wat er gebeurd is en tracht weer de man te worden van vroeger.”  (p4) 

 

Maar stilaan krijgt de patiënt weer plezier in het leven en dit gevoel wordt alsmaar 

sterker, zeker wanneer hij z’n dagelijkse activiteiten terug kan opnemen.   Uiteindelijk 

stabiliseren de emoties en krijgt het merendeel van de patiënten terug een positievere 

kijk op het leven.  De bypassoperatie heeft gezorgd voor een zekerheid en een gerust 

gevoel in het leven van de patiënt.  Toch blijft de patiënt voorzichtig in zijn dagelijkse 

handelingen.  Eén patiënt is toch vlugger bezorgd, zo zegt hij zelf. 

 

“Je bent geruster als je dat gedaan hebt.”  (p2) 

“Positief! Zonder meer.  Omdat ze de onzekerheid wegneemt, en ze geeft u een stuk zekerheid 

weer.”  (p4)  

“Niet dat ik dat niet meer kan, maar ge zijt toch al een beetje voorzichtiger.”  (p5)  

“Ik ben misschien wat rapper bezorgd, maar ja…”  (p8) 
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Slecht één patiënt wordt verdrietig bij het vertellen van zijn ervaringen omdat hij nu 

minder actief kan deelnemen aan sociale activiteiten en omdat hij moet toekijken hoe hij 

erop achteruitgaat.  De patiënt kan zich na de operatie niet herpakken en zinkt als het 

ware weg. 

 
“Het is uitbollen hé, meneer.” (p1) 

 

Bij verschillende patiënten laat deze ingrijpende en belangrijke operatie toch zijn sporen 

na.  Het is alsof men nu beter weet wat de belangrijke dingen des levens zijn zoals 

bijvoorbeeld een goede gezondheid, ook op hoge leeftijd.   Er is als het ware sprake van 

een verandering van de levensvisie.  Sommige patiënten geven aan dat ze 

onverschilliger staan ten opzichte van bepaalde zaken waarin men zich vroeger zou 

opjagen.   In zekere zin is men dus rustiger geworden doordat men gaat relativeren.  

Voor andere patiënten uit zich dit in dankbaarheid en verwondering voor de medische 

wetenschap en het leven in het algemeen.  Voor hen ligt de toekomst weer open en zij 

gaan die intenser beleven en meer genieten van het leven. 

 

“Ja, ik bekijk de zaken tegenwoordig met veel meer relativiteitszin.  Dat ik denk, maar mensen 

toch.  Vroeger had ik mij voor bepaalde dingen ferm opgewonden, maar nu zeg ik foert!  Voor 

wie, waarom…?”  (p4)  

“Dat je weet hoe nuttig dat het leven is, dat je het moet meepakken en dat het rap voorbij is hé.  

Dat ge weet, hoe goed dat het is als je niets hebt.  En God zij dank, tot nu toe.”  (p9) 

“Maar sedert ik aan het verbeteren ben, zie ik weer wat het leven waard is.”  (p10) 

“Alle dagen als ik op sta, moet ik bedanken dat ik hier nog een dag ben.  Ik realiseer mij dat ik 

geluk heb dat ik hier ben, en ik realiseer mij ook dat dat geluk alle dagen gaat eindigen.”  (p8) 

 

3.2.6 Sociale relaties en sociaal engagement  

 

Heel wat patiënten benadrukken het belang van het sociale netwerk kort na de operatie.  

Dit is voor hen een steun en stimulans om niet bij de pakken te blijven zitten.  Er zijn 

patiënten die aangeven dat de coronaire bypassoperatie geen enkele verandering met 

zich meebrengt op sociaal vlak en zij hun gebruikelijke activiteiten zoals uitstapjes en 

theekransjes gewoon kunnen verderzetten.   Voor een minderheid van de patiënten is 

contact met vrienden aanvankelijk soms lastig, maar toch verplichten zij zichzelf om 
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opnieuw iets te ondernemen op sociaal vlak.  Men weet als het ware dat men er terug 

moet bovenop komen en blijkbaar zien zij dit als een middel om dit doel te realiseren. 

Een andere reden om hun sociaal engagement niet op te geven is omdat men hun sociale 

functie niet graag opgeeft.  Uiteindelijk scheppen zij allen weer plezier in het 

samenkomen met vrienden of familie. 

 
“En in het begin stopte ik liever met kaarten, dan dat ik voort deed, maar met de tijd… kijk, 

gisteren zijn we ook geweest.  Dat heeft me deugd gedaan.”  (p10)  

“Ik heb zelfs een abonnement gekocht, om mezelf te verplichten en de club te steunen.”  (p4) 

 

Een minderheid van de patiënten ervaart dat deze gebeurtenis een keerpunt is in hun 

leven.  Zij beschouwen dit als een kans om vanaf dan meer tijd vrij te maken voor 

zichzelf, voor eigen hobby’s en interesses en zich minder sociaal te engageren.  Zelf 

zien zij dit niet als een negatief gevolg van de operatie en bijgevolg doet dit ook geen 

afbraak aan de waarde van hun leven. 

 

“Ik engageer mij nergens meer.  Als iemand mij vraagt om dit of dat te doen.  Ik heb nu de 

ambitie niet meer om ten volle aan al die zaken deel te nemen.  Ik heb daar geen nood meer 

aan.  Ik zit niet graag meer tussen de massa.  Ik kan niet goed meer tegen de drukte.”  (p4) 

“Ik denk dat dat nu veel zal verminderen.  Want onder andere heb ik tegen meneer pastoor 

gezegd, meneer pastoor, voor al die sociale werken, ga je iemand moeten zoeken.  Ik ben 80 

jaar.  Ik denk dat ik nu een beetje meer ga profiteren voor mijn eigen.”  (p13) 

 

Bepaalde patiënten moeten noodgedwongen een stapje terug doen op sociaal vlak, soms 

enkel de eerste weken na de operatie.   Zij wijten deze achteruitgang van de sociale 

relaties ofwel aan een afname van de energie, ofwel aan de fysieke toestand als gevolg 

van de operatie of als gevolg van andere aandoeningen, ofwel aan het 

verouderingsproces. 

 

3.2.7 Onafhankelijkheid en zelfstandigheid 

 

Een belangrijk element dat bijdraagt tot levenskwaliteit bij hoogbejaarden is het behoud 

van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid.  Het behoud van de zelfstandigheid zorgt 

ervoor dat de patiënt zich niet moet beroepen op anderen, zich niet tot last voelt van 

anderen en dus vrij is in zijn doen en laten.   
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“Ik heb niet graag dat een ander met mij moet inzitten.  (…)  Wat ben je dan nog, alle man ten 

laste.”  (p3) 

“… ’t nadeel is dat wij (dochter) er dan moeten omrijden en dat wilde hij niet.”  (p11) 

“Ik woon hier op mijn eigen, en ik hoop dat ik nog niet naar ’t rusthuis moet.”  (p11) 

 

Enkele patiënten verkiezen hulp van verzorgings-, poets- en O.C.M.W.- diensten boven 

hulp van familie of boven een rusthuis.  Het inroepen van hulp door familieleden 

bedreigt soms de zelfstandigheid van de patiënt omdat men vanuit een te grote 

bezorgdheid de patiënt wil helpen. 

 

“Mijn schoondochter komt alle middagen bij mij eten.  Zij kookt en komt mijn bed opmaken.  

Ze zouden mij beter wat meer laten doen.  Mijn bed opmaken, dat kan ik ook.”  (p6) 

 

Uiteindelijk konden alle patiënten terug naar hun vroegere woonsituatie en dus heeft de 

coronaire bypassoperatie geen noemenswaardige invloed gehad op de zelfstandigheid 

van de patiënt.  Sommige patiënten moesten wel tijdelijk na ontslag uit het ziekenhuis 

naar een revalidatie – of opvangcentrum. 

 

3.2.8 Nachtrust 

 

Het merendeel van de patiënten neemt een slaappilletje voor het slapen gaan of soms 

tijdens de nacht.   Meestal staan ze ook ’s nachts op om te plassen.  In die zin heeft de 

bypassoperatie de nachtrust niet beïnvloed want de meeste patiënten sliepen ook 

vroeger geen ganse nacht door.  Bij enkele patiënten is de nachtrust verslechterd en 

daarvoor zien zij verschillende verklaringen.  Zo hebben de vochtafdrijvende 

geneesmiddelen die de patiënt neemt naar aanleiding van de hartoperatie als gevolg dat 

de patiënt ’s nachts meer moet opstaan om te plassen.  Bijgevolg is de patiënt 

onvoldoende uitgerust en doet hij nog een dutje overdag waardoor deze patiënt opnieuw 

niet slaperig is ’s nachts.  Eén patiënt heeft problemen om comfortabel te slapen omdat 

zij een eerder ongemakkelijke slaaphouding aanneemt om zeker geen pijn te hebben.  

Een andere patiënt schrijft de onderbroken nachtrust toe aan de ouderdom, terwijl dit 

dan weer volgens een andere patiënt te wijten is aan het uitblijven van lichamelijke 
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activiteit overdag.  Eén patiënt heeft een aantal keer een claustrofobische gevoel gehad 

bij het slapengaan.   

 

“Ik heb dat ne keer of 2 – 3 gehad, ge ligt in uw bed, ge voelt dat komen die claustrofobie.”  

(p14) 

 

Vele van deze verklaringen wijzen een oorzaak aan die vooral kort na de operatie geldt.   

Dus vooral dan hebben sommige patiënten het moeilijk om ’s nachts goed uit te rusten.   

Na enkele weken zijn de meeste van deze oorzaken vanzelf verdwenen, en vindt de 

nachtrust weer plaats zoals dat vroeger was.  Twee patiënten geven zelfs aan dat de 

nachtrust erop verbeterd is.  Een goede nachtrust draagt zeker bij tot een betere 

levenskwaliteit.    

 

“En misschien nog beter dan vroeger.”  (p14) 

“Ik slaap beter, maar in ’t begin kon ik slecht slapen.  De oorzaak weet ik niet.”  (p8) 

 

3.2.9 Algemene gezondheidstoestand 

 

Maximum zes maanden na de coronaire bypassoperatie voelt het overgrote deel van de 

patiënten een weinig tot veel verbetering in vergelijking met de situatie kort voor de 

ingreep.  Zij wijzen vooral op de positieve evolutie op vlak van hun fysiek en mobiliteit.  

Slechts één patiënt vertelt dat zijn algemene gezondheidstoestand erop verbeterd is 

doordat hij psychisch en emotioneel rust heeft gevonden en zich niet langer zorgen 

hoeft te maken.  Verschillende patiënten voelen aan dat ze nog elke dag beetje bij beetje 

herstellen en er sterker en beter op worden.   

 

“Maar nu ben ik een heel ander mens.  Dat kwam omdat ik de ganse tijd aan van alles moest 

peinzen.  Ho ja, wat gaat dat zijn, ga ik er nog door komen, ge peinst op alles als ge alleen 

zijt.”  (p15) 

“Ge ziet dat dat de eerste maanden nog niet direct gedaan is é die gevolgen. Dat zal tijd nodig 

hebben.  Dat zal niet zomaar…”  (p8) 

 

De patiënt beschouwt zich meestal nog niet volledig genezen maar z’n 

gezondheidstoestand evolueert wel in die richting.  Hoewel niet iedereen vrij is van 
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ongemakken zoals bijvoorbeeld tintelingen ter hoogte van de vroegere wonde aan borst 

en been, is men blij met de huidige gezondheidstoestand.   Een enkeling geeft aan dat 

hij allang tevreden is zolang de fysieke ongemakken maar achterwege blijven.  Enkele 

patiënten zijn nog altijd geremd door een moeilijke ademhaling. 

 

De algemene gezondheidstoestand van een 80+ -er wordt sterk beïnvloed door zijn 

ouderdom en co-morbiditeit.   De leeftijd alleen al brengt beperkingen met zich mee en 

men is er zich wel van bewust dat deze operatie daaraan niets kan veranderen.   

 
“En aan mijn oude dagen, ik kan nu niet veel meer verbeteren.  Ik ben eigenlijk weer zoals 

van tevoren, ik ben eigenlijk goed.”  (p7) 

 

Voor één patiënt heeft deze bypassoperatie niets goeds met zich meegebracht.  Deze 

patiënt rekent zijn huidige situatie uitsluitend af op zijn fysieke gesteldheid en deze is er 

naar eigen zeggen op verslechterd.  

 

“Het is uitbollen, hé (…) Het is er zeker niet op verbeterd, slechter zelf.  Ik ben er zeker op 

achteruit gegaan.”  (p1) 
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HOOFDSTUK 4:  CONCLUSIE 

 
 
4.1 Sterktes en zwaktes van de studie 

 

Het vernieuwende aan dit onderzoek is dat er uitsluitend 80+ -ers opgenomen zijn in 

deze studie.  Veelal zijn de tachtigjarigen in andere studies een deel van de 

onderzoekspopulatie, met het gevolg dat de onderzoeksresultaten niet specifiek zijn 

voor hen alleen.  Deze studie rapporteert uitsluitend de ervaringen van 80+ -ers. 

Verder onderscheidt deze studie zich van andere studies omdat er voor een 

onderzoekspopulatie gekozen is die zich in Vlaanderen heeft laten opereren, namelijk in 

het Maria Middelaresziekenhuis te Gent.  Dit is dus een eerste Vlaamse studie die 

rapporteert over een patiëntenpopulatie die nog niet het onderwerp was van dergelijke 

studie. 

Tenslotte werd er vanuit de literatuur aangegeven dat er nood was aan kwalitatieve 

onderzoeksgegevens over dit onderwerp.  Dit is dé methode bij uitstek om naar 

belevingen en ervaringen van patiënten te peilen.   Deze studie komt daaraan tegemoet. 

 

Elke studie heeft zwaktes, en dus ook deze.  Het onderzoek is een single-centre study 

waardoor een institutionele bias mogelijk is in relatie tot de patiëntenselectie, operatieve 

procedure en postoperatief management.    

In de studie zijn alleen patiënten opgenomen die nog konden deelnemen aan deze studie 

waardoor er rekening moet gehouden worden met een bias in de onderzoeksresultaten. 

Het beperkt aantal patiënten zorgt ervoor dat de resultaten voorzichtig geïnterpreteerd 

dienen te worden aangezien geen saturatie werd bereikt.  Deze scriptie was dan ook 

eerder van exploratieve aard. 

Sommige patiënten hebben een revalidatieprogramma gevolgd waardoor we niet 

kunnen stellen dat de resultaten alleen toe te schrijven zijn aan de coronaire 

bypassoperatie.   

De geheugenbeperkingen die sommige patiënten ervaren, kunnen de bruikbaarheid en 

betrouwbaarheid van de interviews verminderen.  Daaraan is getracht tegemoet te 

komen door niet te wachten met interviewen tot één jaar na de feiten. 
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4.2 Besluit van de studie 

 

Uit de onderzoeksresultaten van deze studie blijkt dat bij de afweging door de patiënt of 

men de operatie al of niet zal riskeren, de verwachtingen opvallend sterk gericht zijn op 

het fysieke aspect van hun leven.  De patiënt is erop gefocust zijn fysieke activiteiten 

achteraf verder te kunnen zetten. De patiënt heeft dus een doelgeoriënteerde 

verwachting van de coronaire bypassoperatie.  Hij of zij wil vrij zijn van klachten, zijn 

lichamelijke activiteiten kunnen verder zetten en daarnaast ook zijn sociale functie 

behouden.  Andere studies geven andere of algemenere termen aan de verwachtingen 

zoals hopen op vrijheid, onafhankelijkheid, toename van de levensverwachting en 

levenskwaliteit. [Lindsay et al., 2000]  Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de 

jongere onderzoekspopulatie die zij hadden. 

 

Voor de patiënt is dit een stressvolle gebeurtenis.  Extra stress door welke oorzaak dan 

ook moet vermeden worden.   Beleefdheid, een empathische houding en een individuele 

benadering met aandacht voor de noden en verwachtingen van de patiënt werken 

geruststellend voor de patiënt.  Vanaf de opname in het ziekenhuis zou hiermee 

rekening moeten gehouden worden.  De patiënt adequaat informeren en ondersteuning 

bieden tijdens deze hospitalisatieperiode zijn hier een belangrijk onderdeel.   

Informatieve communicatie is van essentieel belang, maar ook een gewoon gesprek met 

de patiënt bewijst dienst bij het geruststellen van de patiënt.  Daarin is een belangrijke 

rol weggelegd voor het verpleegkundig team, maar ook regelmatig contact met de arts 

stelt de patiënt zeer op prijs.  De patiënt is vragende partij om concrete informatie te 

krijgen over de kostprijs van deze ingreep, want vaak blijft deze vraag onbeantwoord of 

krijgt hij of zij slechts een benadering van de kostprijs. 

Zowel voor, tijdens als na de hospitalisatie speelt de aanwezigheid van de naaste familie 

een belangrijke rol voor de patiënt.  De patiënt ervaart dit als een enorme stimulans en 

blijk van steun bij moeilijke momenten.   Tegelijkertijd wil de patiënt niet tot last zijn 

van zijn familie.  Hier zit dus een tegenstrijdigheid in de functie die de familie moet 

opnemen namelijk enerzijds ondersteunend aanwezig zijn en anderzijds de patiënt rust 

en onafhankelijkheid gunnen. Deze studie toont ook het belang van de 

vertrouwensrelatie aan met de huisarts gedurende het ziekteproces.   Zo richt de patiënt 
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zich tot de huisarts voor informatie wanneer daar in het ziekenhuis een tekort aan was of 

onduidelijkheid over bestond.  

Verder is het belangrijk te vermelden dat de patiënt ook gesteld is op zijn rust. 

Overmatig bezoek voor hem of kamergenoten kan de patiënt mateloos ergeren.  Dit is 

vaak een wens waar onvoldoende rekening mee gehouden wordt en dus moet de 

verpleging er op toezien dat dit gerespecteerd wordt.   Een strikte toepassing van de 

bezoekuren is blijkbaar wel op zijn plaats. 

 

Bij ontslag uit het ziekenhuis treedt voor de patiënt een lastige periode aan, waarbij hij 

of zij als het ware opklimt uit een diep dal en met vallen en opstaan herstelt van de open 

hartoperatie.  Deze periode is vooral een uitdaging op emotioneel vlak want de patiënt 

heeft ambivalente gevoelens.   Soms lacht de toekomst hem tegemoet terwijl op andere 

momenten de patiënt het hoofd laat hangen en zich afvraagt waarom hij al die moeite 

gedaan heeft.  Op dergelijke momenten is het ondersteunend aanwezig zijn van familie 

en vrienden heel belangrijk.    

Mits de nodige inspanningen om te revalideren ziet de patiënt zijn fysieke 

mogelijkheden snel verbeteren en beleeft de patiënt weer plezier aan het leven.  De 

meeste patiënten zijn nogal gedreven in hun revalidatieoefeningen omdat men er het nut 

van inziet.  Meer en meer geniet hij terug van de alledaagse kleine dingen des levens.  

De doelgeoriënteerde verwachtingen die de patiënt had worden realiteit en dit is het 

moment waarop de patiënt bij een terugblik op de beslissing de ingreep als een succes 

beschouwt.    

Het herwinnen van z’n fysieke conditie betekent tegelijkertijd heel wat voor de 

onafhankelijkheid waar de patiënt naar streeft.  Autonoom kunnen leven, eventueel met 

hulp van allerlei diensten, is wat de patiënt wil op hoge leeftijd.  Hij heeft er een hekel 

aan wanneer z’n zelfstandigheid in het gedrang komt en hij moet beroep doen op 

familie.  De patiënt wil zich niet tot last voelen van zijn directe omgeving.  Wanneer 

deze onafhankelijkheid onaangetast blijft, betekent dit een stap voorwaarts voor de 

levenskwaliteit van de hoogbejaarde patiënt.   Dit wordt ook bevestigd in het onderzoek 

van Theobald en McMurray [2004]. 
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Ook andere aspecten die de levenskwaliteit bepalen wijzigen onder invloed van de 

coronaire bypassoperatie.  Dankzij de ingreep winnen een aantal patiënten aan energie.  

Dit is in tegenstelling tot wat sommige auteurs aangeven. [Falcoz et al., 2003]  Uit onze 

onderzoeksresultaten blijkt dat een deel van de patiënten zich een stuk vitaler voelen en 

dit laat zich zien op verschillende domeinen die op hun beurt de kwaliteit van het leven 

ten goede komen.  Die vitaliteit komt tot uiting op fysiek vlak en op vlak van de 

mobiliteit, maar daarnaast zal dit de patiënt toelaten ook op sociaal vlak zijn contacten 

te hernemen.  Dit betekent niet dat de patiënt een verruiming van zijn sociaal netwerk 

ervaart, maar wel dat hij terug kan deelnemen aan sociale activiteiten zonder daarbij 

belemmerd te worden door symptomen zoals kortademigheid, pijn en druk in de 

borststreek als gevolg van de pathologie.   Hieruit blijkt dus dat de verschillende 

aspecten die bijdragen tot een verhoogde levenskwaliteit sterk met elkaar verbonden 

zijn en elkaar beïnvloeden. 

 

Het valt moeilijk uit te maken of de coronaire bypassoperatie ook veranderingen heeft 

teweeggebracht op mentaal vlak en volgens sommige bronnen is dit niet met zekerheid 

het geval. [Khan et al., 2000].  Uit ons onderzoek blijkt dat de patiënten geen 

veranderingen ervaren op mentaal vlak, althans niet na verscheidene weken of maanden.  

Meerdere patiënten geven wel aan dat zij hebben ervaren dat hun geheugen hen de 

eerste weken na de operatie toch wel eens in de steek liet.  Geheugenverlies en 

verwardheid speelden de patiënt toen parten.  De patiënt geeft aan dat deze 

gewaarwordingen tijdelijk van aard zijn en te wijten zijn aan de verdoving die nog in 

het lichaam zit.   

 

Uiteindelijk geven de meeste patiënten aan dat hun algemene gezondheidstoestand erop 

verbeterd is.  Dit is gelijk aan de bevindingen van het kwantitatief onderzoek van 

Järvinen, Saarinen, Julkunen, Huhtala & Tarkka [2003].  De patiënten voelen zich goed 

en kunnen opnieuw inpikken in het dagelijks leven.  De verwachtingen die zij van de 

operatie hadden, voornamelijk op vlak van hun fysieke gesteldheid, zijn ingelost en dus 

verklaart de patiënt de operatie geslaagd.   Het is wel zo dat verschillende patiënten niet 

volledig vrij zijn van klachten.  Meestal belemmeren andere lichamelijke pathologieën, 

vaak van chronische aard zoals reuma en artrose, de algemene tevredenheid van de 
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patiënt over zijn situatie.  Ook ouderdom is een factor die vaak wordt aangewezen als 

een belemmering. 

 

Tot slot is het verkeerd te stellen dat de coronaire bypassoperatie bij vrijwel alle 

patiënten tot een succes leidt.   Meerdere patiënten halen aspecten aan van de 

levenskwaliteit die status-quo gebleven zijn na de operatie zoals bijvoorbeeld de 

vitaliteit.  Eén patiënt is er zelfs vast van overtuigd dat de operatie niet de juiste keuze 

was.  Mogelijks zou deze mening bijval genoten hebben van vier patiënten die ook zijn 

aangeschreven om deel te nemen aan deze studie, maar daar niet toe in staat waren.  

Twee personen waren immers overleden, één patiënt was te bedlegerig geworden 

waardoor de familie de deelname van de patiënt aan deze studie weigerde en één patiënt 

zei dat zij niets meer herinnerde van de volledige hospitalisatie- en revalidatieperiode.  

Hiermee moet rekening gehouden worden, anders geven de onderzoeksresultaten een 

vertekend beeld. 

 

4.3 Aanbevelingen voor de praktijk 

 

De bevindingen van deze studie betekenen voor het praktijkveld het volgende:  

algemeen gezien kunnen we stellen dat de zorgverlening erop moet gericht zijn de 

patiënten te helpen hun beoogde kwaliteit van leven te bereiken.   Concreet betekent dit 

dat het bij de beslissing of de patiënt in aanmerking komt voor de operatie van het 

allergrootste belang is de situatie van iedere patiënt afzonderlijk te beoordelen.   Dat wil 

ten eerste zeggen dat de operatie de verwachtingen van de patiënt moet inlossen, anders 

zal de patiënt dit niet ervaren als een bijdrage tot een betere levenskwaliteit.  Dit kan 

men best doen door voor de operatie een gesprek te voeren met de patiënt en te peilen 

naar zijn of haar verwachtingen.  Anderzijds moet men door te communiceren met de 

patiënt achterhalen of de patiënt dit mentaal, emotioneel en ook financieel zal 

aankunnen.   

Deze gebeurtenis weegt zwaar op emotioneel vlak en op hun gemoedstoestand.   

Daarom moet de periode tussen aankondiging van de operatie en de operatie zelf zo kort 

mogelijk zijn. Verder moet in het ziekenhuis begeleiding voorzien worden volgens de 

individuele noden.   Dit kan door het geven van de gewenste informatie, communicatie 
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op niveau van de patiënt en aangepaste zorgverlening zodat een klimaat geschapen 

wordt waar de patiënt zich op zijn gemak voelt.   

Verder is aangetoond dat de familie een belangrijke rol te vervullen heeft tijdens het 

ziekteproces en dus is het noodzakelijk hun rol te erkennen en indien mogelijk dichter 

bij het gebeuren te betrekken.  Volgens deze studie is het belangrijk de patiënt te 

ondersteunen maar tegelijkertijd z’n onafhankelijkheid niet aan te tasten.  Hij wil zich 

niet tot last voelen.   Dit is wat men moet communiceren naar de familie toe.   Dit zijn 

belangrijke voorwaarden om de ervaring van de hoogbejaarde patiënt die een coronaire 

bypassoperatie ondergaat zo aangenaam mogelijk te maken.  
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Bijlage 1: Brief aan de patiënt 

 

 

Steven Bossuyt                     Ingelmunster, 10 september 2004 
Heirweg Zuid 31 
8770  Ingelmunster 
0473/64.10.46                           
 
 
 
 
 
 
Beste, 
 
Mijn naam is Steven Bossuyt en ik ben student aan de Universiteit van Gent.  Omdat ik 
in het laatste jaar Medisch Sociale Wetenschappen zit, moet ik een eindwerk maken. 
Het onderwerp waar ik voor gekozen heb, gaat over de levenskwaliteit en de ervaring 
van 80-plussers na een hartoperatie.   
 
Voor dit onderwerp moet ik mijn informatie halen bij patiënten die aan het hart zijn 
geopereerd.  Ik zou graag patiënten interviewen die geopereerd werden in het Maria 
Middelaresziekenhuis.  Daarom heb ik dr. Hamerlijnck gecontacteerd die hartchirurg is 
in dit ziekenhuis en die mij ook steunt in dit onderzoek.  Via hem ben ik aan uw adres 
gekomen. 
 
Via deze brief wil ik u graag uitnodigen om hieraan mee te werken.  Dit betekent dan 
dat u gedurende ongeveer een uurtje door mij wordt geïnterviewd bij u thuis. Eind 
februari of begin maart zal ik u telefonisch contacteren om een afspraak te maken indien 
u bereidt bent hieraan mee te werken. Tijdens dat telefoongesprek kan ik u eventueel 
nog meer uitleg geven over de bedoeling van dit interview of over mijn eindwerk. Ik 
zou uw medewerking ten zeerste op prijs stellen omdat u mij daardoor helpt een 
eindwerk te maken.  Tenslotte wil ik hierbij vermelden dat wanneer u afziet van deze 
uitnodiging, dit geen verdere gevolgen heeft voor u of uw familie. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 

 
 
 
 
 
Steven Bossuyt 
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Bijlage 2: Formulier informed – consent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Formulier: Informed Consent 

 

 

Door het ondertekenen van dit document, geef ik mijn toestemming om te worden 

geïnterviewd door een student medisch-sociale wetenschappen.  Ik begrijp dat ik 

daardoor zal meewerken aan een onderzoek die tracht zicht te krijgen op de 

ervaringen en levenskwaliteit van hoogbejaarden na een coronaire bypassoperatie.  

Hierbij verklaar ik dat ik de nodige informatie betreffende de studie gekregen heb en 

begrijp de opzet en het doel van het onderzoek.   

 

Ik begrijp dat ik zal worden geïnterviewd bij mij thuis op een tijdstip waarop dit 

voor mij past.  Indien ik niet wens mee te werken zal dit geen invloed hebben op de 

verdere behandeling of diagnosestelling die voor mij of mijn familie nodig is.  

 

Indien ik nog vragen zou hebben of indien ik problemen met betrekking tot dit 

onderzoek wil bespreken, kan ik altijd terecht bij Steven Bossuyt (0473/641046). 

 

 
 
 
 
 
Handtekening interviewee       Datum 
           
           
           
    
 
 
 
Handtekening interviewer 
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Bijlage 3: Checklist 

 

 

Voor : Hoe komt het dat u moest geopereerd worden? 
 

Wat was uw reactie toen u hoorde dat u moest geopereerd worden? 

Op welke manier bent u betrokken geweest bij die beslissing om te opereren? 

Hoe heeft u zich gevoeld tijdens de periode dat u moest wachten op de operatie? 

Hoe ga je daarmee om met zo’n wachtperiode? 

  

Tijdens : Hoe heeft u de hospitalisatieperiode ervaren? 
 

Hoe heeft u zich gevoeld in het ziekenhuis? 

Waarom bent u (niet) tevreden van de zorgverlening? 

Wat vindt u van de informatie die u heeft gekregen? 

Wat is er u bijgebleven van de communicatie met de verpleegkundigen/dokters? 

Wat heeft u gedaan bij moeilijke momenten? 

Welke tip zou je de dokters of verpleegsters geven om u nog beter te kunnen verzorgen? 

 

Na : Hoe kijkt u terug op de periode dat u uit het ziekenhuis bent ontslaan? 
 

Wat vind je van de opvolging toen u het ziekenhuis verlaten heeft?   

Hoe voelt u zich nu? 

Wat zijn voor u de grootste verschillen met voor de operatie? 

Welke activiteiten kan u nu wel/ niet uitvoeren in vgl. met voor de operatie? 

Waarom zou je een leeftijdsgenoot wel/niet aanraden deze operatie te laten uitvoeren? 

Waarom ben je (niet) tevreden over het resultaat van de operatie? 

Wat vindt u van de financiële kant van deze voorbije periode? 

Wat zijn uw verwachtingen naar de toekomst? 

 



 

 


