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Chapter 13 

Nederlandse samenvatting 
Het bieden van goede zorg aan ouderen  is een uitdaging, omdat met het stijgen van de 

leeftijd het aantal ziektes en aandoeningen toeneemt. Evidence‐based medicine (EBM)  is 

‘het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruikmaken van het best beschikbare bewijs 

bij  het  nemen  van  beslissingen  over  de  zorg  voor  patiënten met  inachtneming  van  de 

klinische expertise van de dokter, de situatie van de patiënt en de voorkeur van de patiënt 

en van de dokter’. Het  is echter algemeen bekend dat ouderen worden uitgesloten van 

deelname  aan  wetenschappelijke  studies,  waardoor  het  toepassen  van  EBM  in  de 

klinische  praktijk  bemoeilijkt  wordt.  Ouderen  worden  soms  uitgesloten  op  basis  van 

leeftijdsgrenzen, vaak ook valt de oudere patiënt buiten de inclusiecriteria van een studie 

door bijvoorbeeld comorbiditeit. De algemene doelstelling van dit proefschrift was om te 

onderzoeken  op  welke  manier  meer  resultaten  uit  wetenschappelijk  onderzoek 

(wetenschappelijk bewijs of ‘evidence’) specifiek voor ouderen verkregen kan worden en 

hoe dat het beste door artsen die met ouderen werken in de klinische praktijk kan worden 

toegepast.  Ook  hebben  zelf  nieuwe  evidence  gecreëerd  door  het  uitvoeren  van  een 

gerandomiseerde  gecontroleerde  studie  (RCT)  naar  het  effect  van  paracetamol  op 

slaapproblemen bij ouderen.   

Het eerste deel van het proefschrift gaat over het beter beschikbaar maken van resultaten 

uit wetenschappelijk onderzoek voor artsen en onderzoekers. Een belangrijke stap in EBM 

is het zoeken naar relevante wetenschappelijke literatuur die gebruikt kan worden bij het 

beantwoorden van vragen die  in de klinische praktijk zijn ontstaan. Veel mensen vinden 

het echter moeilijk om efficiënt naar gepubliceerde artikelen te zoeken. In hoofdstuk 2 en 

3  beschrijven  we  de  ontwikkeling  van  zoekfilters  die  gebruikt  kunnen  worden  om 

literatuur die relevant  is voor ouderenzorg snel en gemakkelijk te vinden  in MEDLINE, de 

meest  gebruikte  database  om  medische  literatuur  te  vinden.  Het  ene  zoekfilter  was 

sensitief, wat wil zeggen dat dit filter zo veel mogelijk van de relevante literatuur vindt. Dit 

filter  is geschikt voor onderzoekers die geen  literatuur willen missen en zal ook veel ruis 

opleveren. Het andere filter is specifiek; het vindt niet alle relevante literatuur terug, maar 

zal  ook  weinig  niet‐relevante  resultaten  opleveren.  Deze  zoekfilters  zijn  getest  onder 

studenten van een postacademische cursus en bleken ook daar goed te functioneren. Er 

bestaan  zoekfilters  voor  allerlei  onderwerpen,  het  blijkt  dat  deze  nog  weinig  worden 

gebruikt  door  artsen,  dit  kan  verbeterd worden  door  de  bekendheid  van  zoekfilters  te 

vergroten,  bijvoorbeeld  in  het  onderwijs,  en  door  zoekfilters  in  te  bouwen  in 

literatuurdatabases.  

In  de  hoofdstukken  4  en  5  bespreken  we  verschillende  manieren  om  resultaten  uit 

wetenschappelijke onderzoeken op een  systematische manier  samen  te vatten,  zodanig 

dat  de  resultaten  betrouwbaar  worden  weergegeven.  Hoofdstuk  4  beschrijft  een 

systematische  literatuuroverzicht  van  onderzoeken  naar  de  invloed  van  leeftijd  en 

cognitieve  en  functionele  status  op  de  kans  dat  ouderen  een  reanimatie  buiten  het 

ziekenhuis  in goede conditie overleven. Hoewel er veel over dit onderwerp gepubliceerd 

is, was het aantal studies van goede methodologische kwaliteit beperkt. Dit leidt mogelijk 
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tot vertekende resultaten. De gerapporteerde percentages overleving van de studies die 

ingesloten  werden  in  dit  literatuuroverzicht  werden  bij  elkaar  opgeteld  in  een  meta‐

analyse. Niet alle studies konden meegenomen worden  in deze meta‐analyse, omdat de 

patiënten en de omstandigheden rondom de reanimatie onvoldoende overeenkwamen in 

de  verschillende onderzoeken. Hoewel een hogere  leeftijd wel geassocieerd  is met een 

lagere  overlevingskans,  corrigeerden  weinig  studies  voor  de  functionele  en  cognitieve 

status van de patiënten vóór de hartstilstand, zodat nog steeds niet duidelijk is of hogere 

leeftijd de kans op overlijden vermindert, of de conditie van de patiënt. Vanwege al deze 

conflicterende resultaten zijn grotere cohort studies nodig om de werkelijke kwaliteit van 

leven  na  reanimatie  voor  ouderen  te  bepalen.  Deze  studies  zouden  de  statistische 

methoden  consistent moeten  rapporteren;  dit  zal  het  uitvoeren  van  een meta‐analyse 

vergemakkelijken. 

Ouderen worden uit veel  studies uitgesloten. Voor  sommige onderwerpen echter,  zoals 

bijvoorbeeld dementie, zijn talloze studies beschikbaar, waardoor het moeilijk kan zijn het 

overzicht  te  bewaren.  Hoofdstuk  5  is  een  scoping  review  die  beoogde  systematische 

reviews van goede kwaliteit over de medicamenteuze behandeling van dementie samen 

te vatten. Een scoping review is een systematisch overzicht van literatuur die beschikbaar 

is over een bepaald onderwerp. Hierdoor wordt duidelijk welke onderwerpen voldoende 

belicht zijn en voor welke onderwerpen nog meer onderzoek nodig is.  

De  meeste  reviews  gingen  over  de  behandeling  van  cognitieve  achteruitgang  met 

cholinesteraseremmers,  hierover  is  voldoende  wetenschappelijk  bewijs  beschikbaar. 

Nieuw  onderzoek  zou  zich  moeten  richten  op  vroege  symptomen  van  dementie  en 

daarnaast  is meer onderzoek nodig naar middelen die het beloop van de ziekte kunnen 

veranderen op het niveau van de amyloid cascade.  

Voor  ouderen  met  een  beperkte  levensverwachting  is  het  van  belang  om  alleen  die 

medicatie  voor  te  schrijven  waarvan  ze  waarschijnlijk  zullen  profiteren.  Dit  geldt met 

name voor medicatie met schadelijke bijwerkingen. In hoofdstuk 7 laten wij zien hoe met 

de  Statistische  Proces  Controle  (SPC)  op  eenvoudige  en  inzichtelijke wijze  de  time‐to‐

benefit (TTB) van medicatie berekend kan worden. De TTB wordt gedefinieerd als de tijd 

die  nodig  is  voordat  een  preventief  medicijn  effectief  wordt  in  een  bepaalde  groep 

patiënten. Dit  is gedaan aan met behulp van originele data van de Fracture  Intervention 

Trial (FIT), een grote RCT die het effect van alendronaat op het vóórkomen van klinische 

fracturen  bij  postmenopauzale  vrouwen  onderzocht.  De  TTB  van  alendronaat  op  het 

voorkómen van  fracturen was 11 maanden,  in de groep van 70‐jarigen en ouder was de 

TTB zelfs nog korter. Deze informatie kan gebruikt worden in de klinische praktijk om een 

medicamenteuze behandeling beter af te stemmen op de individuele patiënt.  

Ouderen met cognitieve beperkingen  lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van 

een  delier. Uit  het  literatuuroverzicht  van  hoofdstuk  7  blijkt  echter  dat  patiënten met 

cognitieve stoornissen sterk ondervertegenwoordigd zijn in RCT’s die de medicamenteuze 

behandeling  van  delier  onderzochten.  Het  is  mogelijk  dat  de  onderliggende 

pathofysiologische  mechanismen  voor  het  ontwikkelen  van  een  delier  anders  zijn  bij 
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patiënten  met  dementie  dan  bij  patiënten  zonder  neurodegeneratie.  Deze  resultaten 

illustreren dat onderzoeksgegevens niet zonder meer van toepassing zijn op patiënten  in 

de klinische praktijk.  

In het  tweede deel  van dit proefschrift beschrijven we methoden om wetenschappelijk 

bewijs te krijgen specifiek voor geriatrische patiënten.  

Veel studies  includeren weinig ouderen en het opzetten van studies met alleen ouderen 

kan  op  praktische  bezwaren  stuiten.  Het  samenvoegen  van  de  originele  oftewel 

individuele patiënten data (IPD)  in een review of meta‐analyse biedt de mogelijkheid om 

een  interventie  of  diagnostische  vraag  te  onderzoeken  met  voldoende  power.  In 

hoofdstuk  8  laten  we  zien  dat  de  IPD  review  een  goede methode  is  om  evidence  te 

verkrijgen voor de behandeling van ouderen. Veertien van de 26  ingesloten  IPD reviews 

toonden  aan dat  ouderen beter  een  andere  behandeling  kunnen  krijgen  dan  jongeren, 

terwijl 6 IPD reviews aantoonden dat de onderzochte behandeling beter niet aan ouderen 

gegeven zou moeten worden. Om het uitvoeren van  IPD  reviews  te vergemakkelijken  is 

het  van  belang  dat  onderzoeksdata  gemakkelijk  gedeeld  kunnen  worden.  Bij  het 

aanschrijven van auteurs met het verzoek om individuele data te delen is het van belang 

om  een  goed  protocol met  duidelijke  (nieuwe)  vraagstellingen  te  hebben,  evenals  een 

goede methodologische aanpak en goed vastgelegde afspraken over het gebruik van data. 

Hoofdstuk  9  beschrijft  de  bevindingen  van  een multicenter,  dubbelblinde  RCT  die  wij 

hebben  uitgevoerd  naar  het  effect  van  paracetamol  op  slaapproblemen  bij  ouderen. 

Eenenzestig  patiënten  van  65  jaar  of  ouder  werden  gerandomiseerd  voor  1000  mg 

paracetamol  danwel  placebo  gedurende  een  periode  van  twee weken.  In  deze  kleine, 

heterogene groep bleek geen verschil te zijn in de mate van slaapproblemen tussen beide 

groepen.  Helaas  zijn  er  in  deze  studie  onvoldoende  patiënten  ingesloten,  ondanks 

verlenging van de studie. Daarom hebben we onderzocht wat de beweegredenen zijn van 

patiënten  om  wel  of  niet  deel  te  nemen  aan  een  wetenschappelijk  onderzoek  (RCT). 

Hoofdstuk 10 beschrijft de resultaten van een survey die gehouden is onder patiënten die 

wel  en  geen  toestemming  gaven  voor  deelname  aan  een  RCT  die  het  effect  van 

melatonine  op  het  voorkómen  van  een  delier  bij  oudere  heupfractuur  patiënten 

onderzocht.  De  belangrijkste  beweegredenen  om  deel  te  nemen  aan  een  onderzoek 

waren altruïsme en de mogelijkheid dat de studie bij zou dragen aan de eigen gezondheid; 

de belangrijkste redenen om deelname te weigeren waren de verwachte belasting en het 

feit  dat  er  een  extra  bloedtest werd  uitgevoerd. Deze  laatste  bevinding was  opvallend 

omdat het merendeel van de deelnemers de bloedtest juist als zinvol beschouwde.  

Het  laatste  hoofdstuk  bevat  een  beschouwing  van  het  gehele  proefschrift,  en  geeft 

richting  voor  toekomstig  onderzoek.  Het  blijkt  dat  er meerdere manieren  zijn  om  de 

toepassing  van  EBM  in  de  geriatrie  te  verbeteren.  Het  zoeken  naar  literatuur  kan 

efficiënter worden, wat helpt  in het beantwoorden van klinische vragen. Daarnaast zorgt 

het samenvatten van bewijs  in systematische reviews en scoping reviews voor overzicht 

en maakt het duidelijk op welke  vlakken meer bewijs nodig  is. Ruwe data  zouden  voor 

iedereen beschikbaar moeten komen, waardoor het makkelijker wordt om de gegevens 
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van oudere patiënten samen te voegen  in een IPD review, zodat evidence verkregen kan 

worden  voor deze  groep. Wanneer  er RCT’s worden opgezet  voor ouderen moet extra 

aandacht worden besteed aan de opzet zodat de kans dat de inclusie wordt gehaald hoog 

is.  Voordat  een  trial  wordt  uitgevoerd  zou  een  pilot  gedaan  moeten  worden  om  de 

haalbaarheid van de studie vast te stellen. Tevens kan gezocht worden naar alternatieve 

designs voor RCT’s.  

Door deze maatregelen wordt de  zorg en behandeling van ouderen meer gebaseerd op 

wetenschappelijk  bewijs,  hetgeen  hopelijk  zal  bijdragen  aan  betere  zorg  voor  deze 

groeiende groep. 

 




