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Chapter 11 

Samenvatting 

Ongeveer 20‐30 % van alle ouderen heeft beperkingen in het dagelijks functioneren. Deze 

beperkingen worden  vaak uitgedrukt  in  activiteiten  van het dagelijks  leven  (ADL),  zoals 

baden, aankleden, lopen en eten. Vijftig procent van deze beperkingen ontstaan langzaam 

progressief, in combinatie met een chronische ziekte, zoals artrose, diabetes of chronisch 

hartfalen.  De  andere  50  %  ontstaat  als  gevolg  van  een  acute  gebeurtenis,  zoals  een 

cerebraal  vasculair  accident,  heupfractuur  of  acute  ziekenhuisopname.  Een 

ziekenhuisopname  op  zich  is  een  schadelijke  gebeurtenis  voor  een  oudere  patiënt.  In 

vergelijking met ouderen die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn, is de kans op nieuwe 

beperkingen  aanzienlijk  groter. Nieuwe  ADL‐beperkingen  die  tijdens  ziekenhuisopname 

ontstaan en bij ziekenhuisontslag nog aanwezig zijn, zijn moeilijk   te revalideren. Jaarlijks 

hebben  ongeveer  100.000  ouderen  in  Nederland  te maken met  een  achteruitgang  in 

functioneren na ziekenhuisopname. Niet alle ouderen hebben echter een even grote kans 

op  deze  functionele  achteruitgang.  Een  aantal  klinische  kenmerken  bij  opname  zijn 

geassocieerd  met  functieverlies,  zoals  de  aanwezigheid  van  meerdere  ziekten  en  de 

aanwezigheid van geriatrische condities.  

 

Het doel van dit proefschrift was het onderzoeken en ontwikkelen van strategieën voor 

screening,  diagnostiek  en  interventies  bij  ouderen  die  acuut  in  het  ziekenhuis worden 

opgenomen,  om  functieverlies  en  andere  slechte  uitkomsten  na  ziekenhuisopname  te 

voorkomen. Een van deze strategieën is het DEFENCE‐zorgmodel, een 3‐staps benadering 

ter  preventie  van  functieverlies.  Dit  zorgmodel  is  ontwikkeld  als  onderdeel  van  dit 

proefschrift. 

 

Hoofdstuk  1  start  met  een  inleiding  rondom  chronische  ziekten,  het  ontstaan  van 

beperkingen in relatie tot chronische ziekten en de effecten van ziekenhuisopname op het 

dagelijks functioneren van ouderen. De hypotheses en aannames die gemaakt zijn bij de 

ontwikkeling van het DEFENCE‐zorgmodel worden omschreven en de drie studiecohorten 

waarop de artikelen in dit proefschrift gebaseerd zijn, worden kort omschreven. 
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Omdat  functieverlies  tijdens  en  na  een  acute  ziekenhuisopname  de  belangrijkste 

uitkomstmaat is van de studies in dit proefschrift wordt in hoofdstuk 2 een systematische 

review gepresenteerd naar meetinstrumenten om het dagelijks functioneren van ouderen 

in  kaart  te  brengen  en  de  definities  van  functieverlies  die  in  de  verschillende  studies 

gehanteerd  worden.  In  totaal  werden  in  de  systematic  review  28  klinische  studies 

geïncludeerd, waarbij  er  een  grote  variatie was  in  de  toepassing  van  de  verschillende 

vragenlijsten,  zowel  in  de  items  die  gebruikt  werden,  als  ook  de  scoring  van  de 

instrumenten.  De  minimale  achteruitgang,  die  gehanteerd  werd  om  functieverlies  te 

definiëren,  varieerde  van  2‐20  %  van  het  daadwerkelijk  niveau  van  functioneren  van 

ouderen. Dit betekent dat verschillende cohort studies en klinische trials nauwelijks met 

elkaar  te  vergelijken  zijn  en  dat  er  geen  uitspraken  gedaan  kunnen  worden  over  de 

effectiviteit van bepaalde interventies. 

 

De hoofdstukken 3, 4 en 5  focussen op screening van patiënten naar verhoogd risico op 

slechte uitkomsten na ziekenhuisopname. 

In  hoofdstuk  3  wordt  de  voorspellende  waarde  van  4  screeningsinstrumenten  op 

terugkerend bezoek aan spoedeisende hulp, opname  in ziekenhuis en sterfte vergeleken 

bij ouderen na een bezoek aan de spoedeisende hulp. In totaal zijn 381 oudere patiënten 

geïncludeerd in deze studie. Drie maanden na het bezoek aan de spoedeisende hulp, was 

15 % weer op de spoedeisende hulp geweest, 17% was opgenomen  in het ziekenhuis en 

13 % was overleden. Geen  van de onderzochte  screeningsinstrumenten had  voldoende 

discriminatieve waarde  om ouderen met  een  verhoogd  risico  op  slechte  uitkomsten  te 

selecteren.  Verschillen  in  gezondheidszorgsystemen  beïnvloeden  mogelijk  de 

voorspellende waarde van de onderzochte meetinstrumenten. 

 

Hoofstuk 4 bevat een studie naar het voorspellen van sterfte bij acuut opgenomen oudere 

patiënten  door  artsen  en  verpleegkundigen.  De  hypothese  die  in  deze  studie  werd 

onderzocht is, of de klinisch blik van artsen en verpleegkundigen een toegevoegde waarde 

heeft  in  het  voorspellen  van  sterfte,  in  vergelijking  met  objectief  meetbare  factoren. 
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Artsen en verpleegkundigen werden gevraagd om op een  schaal van 0‐10 aan  te geven 

hoe groot de kans was op overlijden (hogere score  is grote kans op overlijden).  In totaal 

werden 463 patiënten geïncludeerd, waarvan 24 % binnen 3 maanden was overleden. Vier 

factoren waren geassocieerd met sterfte:  functionele beperkingen, de aanwezigheid van 

een  maligniteit,  aantal  comorbiditeiten  en  een  hoog  ureum.  Het  toevoegen  van  de 

klinische  blik  aan  het  model  verbeterde  de  voorspelling  van  het  overlijden  niet,  de 

voorspelling moet daarom vooral gebaseerd worden op objectief meetbare factoren. 

 

In hoofdstuk 5 wordt de ontwikkeling en validatie van de Identification of Seniors at Risk‐

Hospitalized Patients  (ISAR‐HP) omschreven, een kort screeningsinstrument om ouderen 

met een verhoogd risico op functieverlies op te sporen. Vijfendertig procent van de acuut 

opgenomen  ouderen  uit  het  ontwikkelcohort  en  32  %  van  de  ouderen  in  het 

validatiecohort  hadden  functieverlies  3  maanden  na  ziekenhuisopname.  Het 

predictiemodel bestaat uit 4  items:  reeds bestaande beperkingen  in  instrumentele ADL 

voor  de  ziekenhuisopname,  gebruik  van  een  loophulpmiddel,  hulp  bij  reizen  en  geen 

opleiding  na  het  14e  levensjaar. Met  deze  4  items  kunnen  ouderen met  een  verhoogd 

risico op functieverlies worden opgespoord. Dit predictiemodel is stap 1 uit het DEFENCE‐

zorgmodel, een snelle selectie van patiënten met een verhoogd risico op functieverlies.  

 

De  hoofdstukken  6  en  7  bevatten  twee  studies  naar  het  diagnostisch  geriatrisch 

assessment.en de associatie tussen de geriatrische condities en overlijden,  functieverlies 

en  cognitieve  beperkingen.  Samen  geven  zij  invulling  aan  stap  2  van  het  DEFENCE‐

zorgmodel. 

 

Hoofdstuk 6 evalueert de prevalentie van 18 geriatrische condities en de associatie met 

overlijden,  functieverlies  en  cognitieve  beperkingen.  In  deze  studie  namen  639  acuut 

opgenomen ouderen deel uit 3 ziekenhuizen  in Nederland. De oudere patiënten hadden 

gemiddeld 6 geriatrische problemen. Beperkingen in de IADL (83 %), polyfarmacie (61 %), 

problemen met lopen (59 %), overbelasting van de mantelzorg (53%) en ondervoeding (52 
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%) waren het meest frequent aanwezig. Één  jaar na ziekenhuisopname was 35 % van de 

ouderen  overleden,  had  33  %  functieverlies  en  26  %  had  te  maken  met  cognitieve 

beperkingen.  Hoge  leeftijd,  de  aanwezigheid  van  meerdere  comorbiditeiten, 

ondervoeding, obesitas, valrisico en IADL beperkingen waren geassocieerd met overlijden. 

Hoge leeftijd, meerdere comorbiditeiten en de aanwezigheid van een urinecatheter waren 

geassocieerd met  functieverlies. De resultaten  laten zien dat met het uitvoeren van een 

diagnostisch  assessment  veel  problemen  worden  opgespoord,  die  voorkomen  of 

behandeld  kunnen  worden  tijdens  en  na  ziekenhuisopname.  Dit  kan  tot  betere 

gezondheidsuitkomsten  leiden  na  ziekenhuisopname  en  de  last  van  ziekenhuisopname 

voor oudere patiënten verkleinen. 

 

Steeds meer onderzoeken laten zien dat niet iedere oudere patiënt op een gelijke manier 

baat  heeft  bij  geriatrische  interventie,  maar  dat  uitkomsten  mogelijk  verschillen 

afhankelijk  van  het  klinische  risicoprofiel  bij  opname.  In  hoofdstuk  7 wordt  een  studie 

beschreven waarin het studiecohort van 639 patiënten verdeeld wordt over 3 subgroepen 

op  basis  van  de  score  op  de  ISAR‐HP;  een  laag,  midden  en  hoog  risicogroep  voor 

functieverlies.  Acuut  opgenomen  ouderen  in  de  laag‐risicogroep  hadden  minder 

geriatrische  problemen  (gemiddeld  3),  in  vergelijking  met  de  midden  (gemiddeld  6 

condities) en hoog‐risiscogroep  (gemiddeld 7 geriatrische condities). Twaalf maanden na 

ziekenhuisopname, had 39 % van de ouderen  in de  laag‐risicogroep een slecht uitkomst 

(overlijden  of  functieverlies),  tegenover  50 %  in  de middengroep  en  69 %  in  de  hoog‐

risicogroep  (p<0.001).  Deze  onderverdeling  in  risicogroepen  wordt  meer  en  meer 

gepropageerd  door  zowel  de  Gezondheidsraad  als  ook  experts  in  het  veld.  Deze 

onderverdeling kan helpen om de  juiste behandeling, geriatrische  interventies en nazorg 

in te zetten. 

 

Hoofdstuk  8  beschrijft  het  design  van  een  gerandomiseerde  interventiestudie  ter 

preventie van functieverlies bij in het ziekenhuis opgenomen ouderen en is een uitwerking 

van  stap 3  van het DEFENCE‐zorgmodel, de  transmurale  zorgbrug. Drie  ziekenhuizen  in 
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Nederland doen momenteel mee aan deze multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde 

klinische  trial,  waarbij  proactieve  zorg  tijdens  ziekenhuisopname  en  gestructureerde 

nazorg door  een  transitiecoach wordt  vergeleken met  gewone nazorg bij ouderen. Alle 

ouderen  die  acuut  worden  opgenomen  op  de  divisie  inwendige  geneeskunde  die 

tenminste 48 uur worden opgenomen en een  verhoogd  risico op  functieverlies hebben 

worden uitgenodigd  voor deelname. Alle ouderen  krijgen proactieve  zorg  via DEFENCE‐

zorgmodel.  Randomisatie  vindt  plaats  voor  ziekenhuisontslag  en  is  gestratificeerd  op 

cognitie  en  ziekenhuis.  De  interventiegroep  krijgt  het  transmurale  zorgbrug 

nazorgprogramma, bestaande uit een bezoek van de transitiecoach tijdens opname voor 

een  overdracht  en  vijf  bezoeken  na  ziekenhuisontslag.  De  controlegroep  krijgt  de 

gebruikelijke zorg na ontslag. Belangrijkste uitkomstmaat is niveau van ADL functioneren 6 

maanden na ziekenhuisontslag.  

 

De discussie in hoofdstuk 9 gaat in op de resultaten en zowel methodologische issues als 

implicaties  voor  de  dagelijkse  praktijk  en  verder  onderzoek  worden  omschreven. 

Samengevat laten de studies in dit proefschrift zien dat er substantiële verschillen bestaan 

in  het  meten  van  het  ADL  functioneren  en  de  definities  van  functieverlies.  Acuut 

opgenomen ouderen hebben  een  grote  kans op overlijden,  functieverlies  en  cognitieve 

beperkingen  1  jaar  na  ziekenhuisopname.  We  hebben  een  systematisch  zorgmodel 

ontwikkeld, het DEFENCE‐zorgmodel, dat gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk en 

bestaat  uit  screening  op  risico  voor  functieverlies,  een  diagnostisch  assessment  naar 

geriatrische  condities  en  geriatrische  interventie.  Een  aantal  praktijkprotocollen  zijn 

ontwikkeld  om  implementatie  in medische  en  verpleegkundige  praktijk  te  bevorderen. 

Momenteel wordt het DEFENCE‐zorgmodel in 8 ziekenhuizen in Nederland uitgetest. 

 


