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Samenvatting

V
allen is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem en een bedrei-
gende gebeurtenis voor ouderen. De hoge incidentie van vallen
gaat gepaard met hoge kosten, ziekte, functionele beperkingen, ver-
lies van zelfredzaamheid, valangst, sociale deprivatie en sterfte. Er
zijn aanwijzingen dat kwetsbare ouderen momenteel niet de zorg

krijgen die volgens de geldende richtlijnen geboden zou moeten worden. Mede
door het complexe interdisciplinaire karakter van het behandelproces, de veel-
heid aan risicofactoren, en de vele mogelijkheden voor preventie van vallen kun-
nen disease management (DM) en geavanceerde IT-concepten de sleutel vormen
tot verbetering van de zorg en management van vallen.
Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar de rol van informatietechnologie
(IT) bij de preventie en het management van vallen, zowel in de huisartsen-
praktijk als in ziekenhuisinstellingen. Concreet wordt er ingegaan op de vraag
hoe diseasemanagementconcepten, procesmodellering, prognostische modellen
en beslissingsondersteunende systemen kunnen bijdragen aan beter management
van vallen bij huisartsen, de spoedeisende hulp en de geriatriepolikliniek.
Het proefschrift is onderverdeeld in 3 delen, verwijzend naar 3 onderzoeksthe-
ma’s. Het eerste onderwerp is de beoordeling van de kwaliteit van zorg voor
ouderen, waaronder valgerelateerde zorg. Het tweede onderwerp is de analyse
en verbetering van het valmanagementproces in een geı̈ntegreerde zorginstelling.
Dit deel is gebaseerd op de concepten van disease management en procesmod-
ellering. Het derde onderwerp is de kwaliteit van de opsporing en het manage-
ment van vallen bij thuiswonende oudere patiënten door huisartsen, en hoe deze
te verbeteren zijn met behulp van geautomatiseerde beslissingsondersteunende
systemen.
Hieronder zijn de resultaten van elk onderdeel samengevat.
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Deel I. Kwaliteit van zorg voor ouderen, waaronder
valgerelateerde zorg

Zorg voor oudere patiënten is een steeds belangrijker maatschappelijk onderw-
erp. De “Assessing Care Of Vulnerable Elderly” (ACOVE) kwaliteitsindicatoren
zijn ontwikkeld door de RAND-groep in de Verenigde Staten met als doel de zorg
voor oudere patiënten te kunnen beoordelen en verbeteren.
In de hoofdstukken 2 en 3 van dit proefschrift wordt de literatuur beschreven en
zijn de studies samengevat die de kwaliteit van de zorg beoordelen, gebaseerd op
de ACOVE kwaliteitsindicatoren. Dit is gedaan om de kwaliteit van de zorg voor
de gerapporteerde klinische en geriatrische aandoeningen te evalueren. Verder
is de focus gelegd op het identificeren en uniform beschrijven van onderzoeken
waarin gebruik wordt gemaakt van de ACOVE kwaliteitsindicatoren binnen een
uitgebreid thematisch model dat weergeeft hoe de indicatoren werden gebruikt.
Gebaseerd op 41 geı̈ncludeerde artikelen kunnen de studies worden ingedeeld in
2 algemene categorieën: “toepassing van indicatoren” en “analyse en ontwikke-
ling van indicatoren”. De categorie “toepassing van indicatoren” bevat studies
die de kwaliteit van de zorg beoordelen, studies die het gedrag van de zorgpro-
fessionals beı̈nvloeden, en studies die de associatie van de kwaliteit van de zorg
met andere factoren onderzoeken. De categorie “analyse en ontwikkeling van in-
dicatoren” bevat studies die de ontwikkeling van nieuwe indicatoren bestuderen,
en studies die aanpassing en validatie van de oorspronkelijke kwaliteitsindica-
toren in de nieuwe instellingen bestuderen. Onze studie toont aan dat de indi-
catoren worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen, met 2 aandachtspun-
ten: de beoordeling van de kwaliteit van de zorg voor ouderen, en het onder-
zoeken van de haalbaarheid van vergelijkbare indicatoren en hun toepassing in
een nieuwe zorgomgeving. Tot op heden zijn nog maar weinig studies gepub-
liceerd met als doel het verbeteren van de zorg. De meeste studies waren beperkt
tot het beoordelen van de kwaliteit van de zorg. Er is dan ook een belangrijke rol
weggelegd voor de proactieve toepassing van de indicatoren om zorgverleners te
helpen zich te houden aan de kwaliteitsindicatoren, bijvoorbeeld door gebruik te
maken van klinische beslissingsondersteunende systemen.
Gebaseerd op 41 geı̈ncludeerde artikelen kunnen de studies worden ingedeeld in
2 algemene categorieën: “toepassing van indicatoren” en “analyse en ontwikke-
ling van indicatoren”. De categorie “toepassing van indicatoren” bevat studies
die de kwaliteit van de zorg beoordelen, studies die het gedrag van de zorgpro-
fessionals beı̈nvloeden, en studies die de associatie van de kwaliteit van de zorg
met andere factoren onderzoeken. De categorie “analyse en ontwikkeling van in-
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dicatoren” bevat studies die de ontwikkeling van nieuwe indicatoren bestuderen,
en studies die aanpassing en validatie van de oorspronkelijke kwaliteitsindica-
toren in de nieuwe instellingen bestuderen. Onze studie toont aan dat de indi-
catoren worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen, met 2 aandachtspun-
ten: de beoordeling van de kwaliteit van de zorg voor ouderen, en het onder-
zoeken van de haalbaarheid van vergelijkbare indicatoren en hun toepassing in
een nieuwe zorgomgeving. Tot op heden zijn nog maar weinig studies gepub-
liceerd met als doel het verbeteren van de zorg . De meeste studies waren beperkt
tot het beoordelen van de kwaliteit van de zorg. Er is dan ook een belangrijke rol
weggelegd voor de proactieve toepassing van de indicatoren om zorgverleners te
helpen zich te houden aan de kwaliteitsindicatoren, bijvoorbeeld door gebruik te
maken van klinische beslissingsondersteunende systemen.
Van deze 41 geı̈ncludeerde studies beoordeelden 17 studies de kwaliteit van de
zorg voor oudere patiënten m.b.v. de ACOVE indicatoren. De kwaliteitsscores
leggen grote verschillen tussen en binnen de verschillende aandoeningen bloot.
Slechts een paar aandoeningen vertonen een stabiel slagingspercentage in meer-
dere studies. Over het algemeen zijn de slagingspercentages voor dementie, de-
pressie, osteoporose en osteoartritis relatief laag. Medicatiegebruik, gehoorver-
lies en continuı̈teit van de zorg scoren hoger dan de andere zorgthema’s.
Van de 278 kwaliteitsindicatoren die gebruikt werden in de geı̈ncludeerde stud-
ies heeft 50% een slagingspercentage onder de 50%, en 16% daarvan scoort on-
der de 25%. Slechts 23% scoort boven de 75%. De kwaliteit van valgerelateerde
zorg varieert tussen 3% en 83%, afhankelijk van de zorgomgeving. Onze studie
toont aan dat de beoordeling van de kwaliteit van de zorg binnen dezelfde zorg-
thema’s/aandoeningen sterk varieert tussen de studies. Hoewel er de afgelopen
jaren veel moeite is gedaan voor het verbeteren van de zorg voor oudere patiënten,
hebben we geconcludeerd dat de gerapporteerde kwaliteit van de zorg volgens
de ACOVE kwaliteitsindicatoren relatief laag is.

Deel II. Het analyseren en verbeteren van een geı̈nte-
greerd valmanagementproces

In hoofdstuk 4 stellen we een gecombineerde diseasemanagement- en proces-
modelleringsaanpak voor het evalueren en verbeteren van de zorgprocessen voor.
Verder hebben we de bruikbaarheid en het nut van deze aanpak in een valman-
agementcasestudie laten zien. We hebben aangetoond dat het procesmodel van
het valmanagementprogramma georganiseerd is rondom 5 klinische taken: case
finding, risicoprofilering, besluitvorming, coördinatie en interventie. Na het ont-
wikkelen van een raamwerk gebaseerd op de diseasemanagementconcepten en
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het vertalen van deze concepten naar vragen, hebben we deze vragen toegepast
op de ontwikkelde procesmodellen om zwakke plekken in het proces bloot te
leggen. Deze zwakke plekken waren o.a. de afwezigheid van een programma-
eigenaar, onderdetectie van vallen in de eerste lijn, en het gebrek aan efficiënte
communicatie tussen de belanghebbenden. De voorgestelde aanpak is bruikbaar
en nuttig gebleken om verbetergebieden binnen het valmanagementprogramma
systematisch te identificeren. We zijn van mening dat onze bevindingen breder
toepasbaar zijn binnen andere disease managementprogrammas.
In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht welke klassen van medicijnen geassocieerd
kunnen worden met recidiverend vallen onder oudere patiënten die na hun val
de SEH (Spoed Eisende Hulp) bezocht hebben.
In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht welke klassen van medicijnen geassocieerd
kunnen worden met recidiverend vallen onder oudere patiënten die na hun val
de spoedeisende hulp (SEH) bezocht hebben. Uit een cohort van 2258 patiënten
had 39% (873) 2 of meer vallen in het afgelopen jaar doorgemaakt. Na correc-
tie voor potentiële confounders bleken de volgende variabelen statistisch signi-
ficant geassocieerd met een SEH-bezoek voor een recidiverende val: antiacida,
analgetica, antiparkinsongeneesmiddelen, antipsychotica, nasale preparaten, of-
talmologica en antidepressiva.

Onze resultaten laten zien dat bekende valrisicoverhogende middelen, zoals psy-
chotica, tevens het risico op recidiverend vallen verhogen. Daarnaast vonden
we 4 relatief nieuwe geneesmiddelenklassen die een associatie met recidiverend
vallen vertoonden. Wellicht kan het gebruik van de gevonden klassen worden
gezien als aanwijzingen voor kwetsbaarheid en comorbiditeit bij ouderen, of weer-
spiegelen ze de verschillen in het risicoprofiel dat kwetsbare ouderen kenmerkt.
Verder onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in de oorzaken en mech-
anismen die samenhangen met medicatiegerelateerd recidiverend vallen onder
ouderen.
Tot onze verrassing vonden we geen associatie met sommige geneesmiddelen-
klassen waarvan bekend is dat ze geassocieerd worden met vallen. We onder-
zochten de associatie tussen recidiverend en eenmalige vallen. Door de kleine
verschillen tussen deze 2 groepen is het effect van medicatie op recidiverend
vallen mogelijk afgezwakt binnen in onze analyse. Sterkere studieopzetten zijn
nodig om deze bevindingen te bevestigen. Deze replicatiestudies zouden moeten
worden uitgevoerd in grotere groepen oudere patiënten waarbij verschil wordt
gemaakt tussen vallers en niet-vallers, waarbij wordt geconcentreerd op het ef-
fect van zowel individuele medicatieklassen als het simultaan gebruik van medi-
catieklassen op recidiverend vallen, en waarbij gecorrigeerd wordt voor alle mo-
gelijke confounders waarvoor wij niet konden corrigeren.
De resultaten van de hierboven genoemde studie, samen met andere mogelijke
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risicofactoren van vallen, zijn in hoofdstuk 6 gebruikt voor het ontwikkelen van
een prognostisch model in een cohort van 2259 patiënten die de SEH hebben be-
zocht vanwege een val. Ons uiteindelijke model bevat o.a. de volgende variabe-
len: leeftijd, mobiliteitsproblemen (berekend op basis van het CAREFALL triage
instrument), valangst en cardiovasculaire symptomen. Het discriminerende ver-
mogen van het model is gemeten met de A.U.C., deze was 0.75 (95% CI 0.70-0.79)
voor interne, 0.74 (CI: 0.64-0.84) voor temporele, en 0.70 (CI: 0.65-0.76) voor ex-
terne validatie. De Brier skill scores voor de interne en externe validatie waren
respectievelijk 0.17 en 0.08. De geı̈dentificeerde voorspellende variabelen voor re-
cidiverend vallen kunnen gemakkelijk worden verkregen, en leveren een model
op met redelijk onderscheidend vermogen en acceptabele kalibratie. Een dergelijk
model heeft de potentie om te worden gebruikt in de kliniek of als selfassess-
mentinstrument om ouderen te ondersteunen bij het nemen van beslissingen
m.b.t. valpreventie.

Patiëntempowerment m.b.v. IT

Een belangrijk diseasemanagementconcept is selfmanagement, waarbij de patiënt
zelf controle krijgt over zijn of haar zorg. Informatietechnologie speelt hierbij een
belangrijke rol, in termen van verbetering van de betrokkenheid van de patiënt
in zijn/haar zorg. Internet is een veelbelovend platform voor empowerment
van senioren en helpt de kloof te verkleinen tussen de vraag naar en het aan-
bod van zorg door het faciliteren van goedkopere oplossingen. Dit is vooral
het geval in samenlevingen waarin een vergrijzende bevolking steeds meer zorg
vereist. Er is echter nog niet veel bekend over hun informatiebehoefte en hun
informatiezoekgedrag m.b.t. vallen. In hoofdstuk 7 hebben we daarom het infor-
matiezoekgedrag over valpartijen onder oudere internetgebruikers onderzocht.
32% van de respondenten rapporteerde dat ze een val hadden doorgemaakt in
de afgelopen 12 maanden, en 86% rapporteerde zorggerelateerde informatie te
hebben gevonden via Internet. 64% van de respondenten was bereid om naar
valgerelateerde informatie te zoeken op Internet. Over het algemeen werd er
veel interesse getoond in het ontvangen van informatie over de aandoeningen
en medicijnen die de kans op vallen verhogen, en van informatie over het ver-
hogen van veiligheid in huis. Ongeveer de helft van deze respondenten had niet
het gevoel goed te zijn geı̈nformeerd over vallen. Onze studie heeft aangetoond
dat de meerderheid van ouderen in ons cohort meer interesse had in het ont-
vangen van valgerelateerde informatie dan in het uitvoeren van een selfassess-
menttest. Bovendien had slechts een klein deel al gezocht naar deze informatie.
Toekomstig onderzoek is daarom nodig om na te gaan waarom senioren min-
der interesse hebben in deelname aan een online assessmenttest, terwijl ze wel
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zorggerelateerde informatie zoeken en een aanzienlijk valrisico hebben. Van-
wege de diversiteit van de oudere populatie, de fysieke beperkingen en de vaak
gebrekkige bekwaamheid van ouderen wanneer het gaat over de snel ontwikke-
lende technologie, is het gebruik van IT als instrument voor empowerment een
grote uitdaging. Er zijn daarom meer studies nodig om de informatiebehoefte
van ouderen te onderzoeken, waarbij rekening wordt gehouden met hun beper-
kingen, zoals cognitieve stoornissen, communicatieproblemen, hun onvermogen
om medische terminologie te begrijpen, en hun demografische diversiteit (zoals
opleidingsniveau en culturele achtergrond). Bovendien bestaat er een aanzien-
lijk tekort aan onderzoeken op het gebied van ouderen-computerinteractie en
het zoekgedrag van deze groep met multimorbiditeit. Verwacht kan worden dat
veranderingen zullen plaatsvinden in de manier waarop zorg wordt geleverd,
wanneer de patiënt niet langer als een naı̈eve patiënt deelneemt aan zijn of haar
zorgproces maar als een geı̈nformeerde patiënt en/of coördinator van zijn of
haar zorg. Er zijn daarom studies nodig om te onderzoeken wat het effect is
van deze verschuiving, met name op het gebied van de relatie tussen patiënt
en zorgverlener, het verbeteren van klinische resultaten, het verminderen van
nadelige uitkomsten en de kwaliteit van leven van de patiënt.

Deel III. Kwaliteit van de detectie en het management
van vallen door huisartsen en het verbeteren hiervan
m.b.v. een beslissingsondersteunend systeem

De preventie van geriatrische aandoeningen is geworteld in de eerste lijn van de
gezondheidszorg. We hebben ons daarom geconcentreerd op het onderzoeken
van de kwaliteit van de detectie en het management van vallen door huisartsen.
We hebben de ACOVE-kwaliteitsindicatoren gebruikt om een vragenlijst te ont-
wikkelen om vast te stellen of de huisartsen zich houden aan de valgerelateerde
kwaliteitsindicatoren die gevalideerd zijn voor Nederland. Tevens hebben we
onderzocht of er een associatie bestaat tussen het volgen van de kwaliteitsindi-
catoren en de kwetsbaarheid van de patiënten, zoals gekwantificeerd door de
ISAR-PC. Vervolgens hebben we kruisvalidatie uitgevoerd tussen zelf gerappor-
teerd vallen en medische dossiers. Van de 950 oudere respondenten van onze
vragenlijst heeft slechts 11% aangegeven dat hun huisarts proactief naar vallen
heeft gevraagd. Van de 160 patiënten die 2 of meer vallen hebben gerappor-
teerd of 1 val waarvoor ze een bezoek aan de huisarts hebben gebracht, had
slechts 23% valdocumentatie in hun dossier. Het volgen van de valgerelateerde
kwaliteitsindicatoren varieerde van 14% tot 49%, en was positief geassocieerd
met de ISAR-PC score. De valgeschiedenis, de omstandigheden en risicofactoren
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van het vallen zijn bij slechts 37% van de vallers gedocumenteerd. Op basis van
de valgerelateerde ACOVE-kwaliteitsindicatoren konden we in hoofdstuk 8 con-
cluderen dat de kwaliteit van het valmanagement meer aandacht nodig heeft in
de eerste lijn van de zorg in Nederland. Hoewel er een positief verband is aange-
toond tussen het volgen van de kwaliteitsindicatoren en kwetsbaarheid, liggen er
kansen voor de verbetering van valpreventie in het beoordelen van de cognitieve
status, de beoordeling en aanpassing van gevaren thuis en aanbevelingen t.b.v.
oefenprogramma’s. Onze hypothese is dat digitale beslissingsondersteunende
systemen een belangrijke rol kunnen spelen in het verbeteren van het volgen van
de kwaliteitsindicatoren.

We introduceren daarom in hoofdstuk 9 een CDSS (computerized decision sup-
port system) dat is gericht op het verbeteren van de naleving van de valgerela-
teerde ACOVE-kwaliteitsindicatoren. Tevens hebben we een protocol ontwikkeld
voor het onderzoeken van de impact hiervan op het volgen van de kwaliteitsindi-
catoren door huisartsen. Het CDSS verzamelde systematisch valgeschiedenis en
mobiliteits-/balansproblemen voor alle patiënten van 65 jaar en ouder die zich bij
de huisarts meldden. Het is ontworpen om op een niet-werkverstorende manier
ondersteuning te geven. Dit is gerealiseerd in de vorm van een kleine navi-
gatiekolom aan de linkerkant van het scherm van de huisarts, en het verschaffen
van toegang tot een bericht met patiëntspecifieke valgerelateerde achtergrondin-
formatie en advies op basis van klinische regels die zijn afgeleid uit de valgerela-
teerde ACOVE-kwaliteitsindicatoren.
Bij het ontwerpen van het CDSS hebben we gebruik gemaakt van actieve be-
trokkenheid van de eindgebruikers bij het selecteren van de te ondersteunen
regels. Tevens hebben we een model gebruikt dat ondersteuning biedt aan de
gebruiker m.b.v. een dynamische feedbacklijst die realtime kleurgecodeerde be-
richten weergeeft met betrekking op de patiënt die op dat moment de huisarts
bezoekt, waarbij het werk van de huisarts niet wordt onderbroken zoals pop-
ups doen. Deze aspecten kunnen helpen bij de acceptatie van het CDSS en de
impact op het volgen van de geselecteerde klinische regels. De uitkomstmaat
was de mate waarin de regels zijn gevolgd, in termen van verandering in het
slagingspercentage na de introductie van het systeem. Tevens hebben we het sys-
teemgebruik geanalyseerd.
De interventie heeft een gestructureerde manier geı̈ntroduceerd voor de docu-
mentatie van vallen, valgeschiedenis en balans/mobiliteitsproblemen. Onze re-
sultaten laten zien dat het niet-intrusief CDSS dat proactief patiëntspecifieke feed-
back geeft op de juiste tijd in ieder geval op korte termijn effectief is in de eerste-
lijnszorg in termen van het volgen van de kwaliteitsindicatoren.


