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Summary 
Worldwide, the population is aging. In the Netherlands, the number of people aged 65 and 
over will increase from 2.5 in 2010, to 4.6 million in 2040 1. With higher age, 
multimorbidity, defined as the presence of two or more morbidities in one patient, 
becomes more prevalent  2-4. Aging and multimorbidity are associated with the presence of 
geriatric conditions, which are ‘symptoms and signs common in older adults not 
necessarily related to a specific disease’ 5-7. From the medical point of view, patients with 
multimorbidity and geriatric conditions may be regarded as complex for different reasons, 
for example because of the many diagnostic and therapeutic choices to be made, because 
evidence-based clinical practice guidelines generally focus on one specific disease 8, and 
the increased chance of negative outcomes like medication interactions and mortality 2-

4,9,10. 
The comprehensive geriatric assessment (CGA) is multidisciplinary, systematic diagnostic 
process to map the overall health status of older people, across somatic, psychological, 
functional and social domains, in order to develop a coordinated and integrated plan for 
treatment and follow up 11. Thus, the CGA is both a diagnostic and therapeutic process 11, 
it has shown to be effective in preventing functional impairment 12, and it can be useful in 
terms of patient-centred care 13. Patients with a combination of higher age, somatic 
disease, geriatric syndromes, functional decline and social problems may benefit from a 
CGA, because they are at risk of (further) functional impairment 11,14. 
The aim of this thesis was to improve patient-centred care for complex older patients, with 
help of a comprehensive geriatric assessment (CGA). First, by applying the CGA in three 
groups of complex patients populations: dialysis patients, acutely hospitalised patients and 
non-western immigrants in the Netherlands. Secondly, by including useful, but often 
overlooked assessment scales to the CGA. Thirdly, by showing the CGA’s effects on 
diagnosis and on outcome. 
In a cross-sectional study in 50 older chronic dialysis patient (Chapter 2), the systematic 
CGA showed that included patients had an average of six geriatric conditions, in addition to 
their renal disease. Often unrecognized symptoms were detected, which had received less 
attention in medical counselling previously. For example, symptoms of depression, 
loneliness, behavioral changes and disturbances, all of which have a large impact on both 
patient and care giver. These problems were likely to influence health and quality of life. 
The awareness of these problems by health care providers could facilitate prevention of 
further decline in these patients 15-17. The multidisciplinary nephrology team considered 
the CGA to be extensive and informative. Our study showed that in the geriatric dialysis 
population, more attention is needed for the important and burdened role of caregivers. 
As only 25% of dialysis patients had an impairment in the activities of daily living, changes 
in physical and cognitive capacity and behavioural disturbances were probably important 
factors composing this burden. Therefore, the multidisciplinary team should support 
caregivers in their task, also to prevent social isolation of both caregivers and patients. The 
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importance of this goal is emphasized by the fact that social support and embedding are 
predictive factors for treatment success and mortality in ESRD patients 15,18,19. 
In Chapter 3 and 4, we met the thesis’ three aims by describing the use of health-related 
quality of life (HRQOL) as assessed by means of the EuroQuol-5 D (EQ-5D) during the CGA 
in a population of 473 acutely admitted medical patients 20,21. The EQ-5D is a patient-
reported measurement, a personal evaluation in which the patient classifies the severity 
of existing (objective) problems in relation to his/her personal life (subjective). HRQOL is 
thus a relevant measurement for the patient and may offer a starting point for patient-
centred care. In Chapter 3, we described that in acutely admitted older patients, higher 
HRQOL at baseline was independently associated with higher HRQOL one year later. Other 
aspects from the CGA, like more or more severe multimorbidity, malnutrition, pressure 
ulcers and a higher number of geriatric conditions at baseline, were associated with lower 
HRQOL one year later. In Chapter 4, HRQOL at baseline proved to be independently 
associated with mortality three months later: in patients with higher HQROL at baseline, 
the mortality rate was almost half of those with lower HRQOL. Higher HRQOL at baseline 
was also associated with a decreased risk of functional decline three months later. 
Important confounders in the associations between HRQOL and mortality and functional 
decline twelve months after admission, were multimorbidity, impairment in performance 
of the activities of daily living (ADL) at baseline and the number of geriatric conditions. 
HRQOL at baseline was not associated with risk of institutionalisation thee or twelve 
months later. Conclusion of these chapters was that a CGA , including a HRQOL 
measurement, should be performed in acutely admitted older patients. Not only to assess 
all geriatric conditions to have an all-over view of the patient’s condition and to be able to 
treat conditions if possible, but also to be informed about HRQOL, which might provide a 
basis in guiding patients, their families and professionals in patient-tailored treatment 
decisions during hospitalization. 
In Chapter 5, we described the trial protocol of the Transitional Care Bridge (TCB). In the 
TCB, we addressed the first and third aim of this thesis. The TCB was a randomized 
controlled trial, which was conducted as part of the National Care for the Elderly 
Programme (NCEP). The aim of the NCEP was to realize a coherent care provision that 
would be better suited to the individual needs of older people 
(website:http://www.beteroud.nl/ouderen/dutch-national-care-programme-for-the-
elderly.html). In the TCB, we aimed at preservation of ADL functions, preventing 
institutionalisation, and reducing mortality rate. The CGA was followed by the patient 
prioritizing the discovered problems, and combined with optimal care during hospital 
admission and transition to home, and with intensive home follow up after discharge by a 
community-care registered nurse (CCRN). The target population was the acutely admitted 
older patient with a high risk of functional decline, with or without cognitive impairment. 
Chapter 6 describes the TCB trial. The TCB resulted in a 37% lower 30-day and 25% lower 
six-month mortality rate among patients in the intervention arm. The intervention had no 
effect on ADL and cognitive functioning, nor on readmission rates. We hypothesized that 
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the most important mechanisms that led to the reduction in mortality were (1) addressing 
all geriatric conditions by means of the CGA during hospitalization and after discharge, (2) 
the CCRN’s visit to the hospital, (3) the home visit within two days after hospital discharge 
and (4) the medication reconciliation by the CCRN, during which many medication errors 
were observed .22 Possible explanations for the lack of effect on ADL functioning are (1) 
that the systematic CGA was offered to all hospitalized participants, which might have 
resulted in a lack of additional reduction in functional decline in participants the 
intervention arm, and (2) the concurrent nationwide patient safety program targeted at 
vulnerable older persons, which might have resulted less room for extra improvement  23. 
Our systematic review in Chapter 7, demonstrated that there is a lack of high-standard 
cross-culturally adapted CGA assessment scales and that the assessment of the 
psychometric properties in the retrieved scales was mediocre in most cases. We concluded 
that correct translation of assessment scales should be combined with appropriate cross-
cultural adaptation and evaluation of psychometric properties, otherwise it would be 
questionable to use an assessment scale in different cultures and settings. The application 
of international guidelines for the cross-cultural adaptation of scales could facilitate 
international comparisons between studies in different countries 24,25. 
During our clinical work at memory clinics, obstacles arose because of difficulties in 
assessment of cognition in people from different immigrant populations. We decided to 
develop a new cognition screening instrument, which had to fulfill the following criteria: 
(1) it had to overcome a possible language barrier, (2) it had to be applicable in immigrants 
with different ethnicities in the Netherlands, and (3) it had to be applicable in people with 
low to no education (illiteracy). In this process, we finally constructed the Cross Cultural 
Dementia screening (CCD) which consists of three subtests for domains that are sensitive 
to cognitive impairment due to dementia: a test of immediate and delayed recognition 
(Objects test) and two timed tests of executive function, including a test of inhibition to a 
highly automatized response (Sun-Moon test) and a test of divided attention (Dots test). In 
Chapter 8 we described the features and psychometric properties of the CCD. The sub 
tests were minimally-moderately influenced by ethnicity, and overall, the results supported 
our hypothesis that the CCD was a culture-fair test. Education and age had a weak-
moderate association with the CCD’s subtests, which was the reason to provide norm 
tables for the CCD for the different age and education groups 26. The administration 
without an interpreter, with standardized instructions in the participant's language, was 
suitable for older immigrants from different ethnic backgrounds. The three CCD subtests 
all showed good sensitivity and specificity for dementia. The two subtests which were the 
strongest predictors for dementia were combined into a logistic regression formula, to be 
able to predict the possibility of dementia for individual patients. The CCD requires well-
trained examiners and it would be best to administer the CCD in specialized centers such 
as memory clinics. 
In Chapter 9, we described the protocol of the SYMBOL study (SYstematic Memory testing 
Beholding Other Languages), in which a cross-culturally adapted CGA, including the CCD, 
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was used to assess the prevalence of MCI, dementia and other health problems in the 
largest non-western immigrant groups in the Netherlands, which have a Turkish, Moroccan 
(Arabic or Berber) and Surinamese (Creole or Hindustani) background. In the SYMBOL 
study, we applied the three aims of this thesis. The inclusion of immigrant populations is 
known to be difficult for different reasons,  such as unfamiliarity with research, difficulty to 
read or understand the invitation and information letter, and -specifically in our case- 
shame about possible cognitive decline, so we cooperated with general practitioners (GP) 
to improve the inclusion 27-30.  Chapter 10 described the SYMBOL’s results on prevalence of 
MCI and dementia. Despite a low inclusion rate (31.2%), we demonstrated that MCI was 
two to four times more prevalent in the Turkish, both Moroccan and Surinamese-
Hindustani groups, compared to the native Dutch. In the same ethnic groups, dementia 
was three to four times more prevalent compared to the native Dutch. Dementia 
prevalence in the Surinamese-Creole participants was comparable to the native Dutch. We 
posed hypotheses for the high prevalence of cognitive impairment in the included 
immigrant groups. Little cognitive reserve, lower socio-economic status and higher 
prevalence of cardiovascular risk factors or diseases and psychiatric disorders like 
depression or depressed mood could all add to the high prevalence  31-34,35. These 
hypotheses were evaluated in Chapter 11. Here we demonstrated that presence of 
cardiovascular diseases was associated with a higher chance of cognitive impairment (MCI 
or dementia) mainly among the Surinamese participants. Among Turkish and Moroccan 
participants, cardiovascular diseases had some influence, but the higher chance of 
cognitive impairment compared to native Dutch is probably mainly defined by other 
factors like lower educational level, lower socioeconomic status and symptoms of 
depression. 
Chapter 12 provides a general discussion of the results of the different studies in this 
thesis. Four themes are discussed (1) the outcomes of the CGA and their usefulness, (2) 
how to improve medical care by using the CGA,  (3) the societal impact of our studies, (4) 
the implications which this thesis may have for education of health professionals. 
The conclusion of this thesis is that for complex older patients, patient-centred care in 
which the patient’s priorities and goals are leading in the process of diagnostics and 
treatment should be the standard of care. The CGA provides valuable information about 
the patient’s overall health status and is an excellent instrument to provide this integrated, 
individualised care we would like to see for our patients. 
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Samenvatting 
Wereldwijd is er sprake van vergrijzing. In Nederland zal het aantal mensen van 65 jaar en 
ouder toenemen van 2,5 miljoen in 2010 tot 4,6 miljoen in 20401. Op hogere leeftijd komt 
multimorbiditeit, gedefinieerd als de aanwezigheid van twee of meer ziekten in één 
patiënt, steeds vaker voor 2-4. Veroudering en multimorbiditeit worden geassocieerd met 
het optreden van geriatrische aandoeningen, oftewel symptomen en verschijnselen die 
vaak voorkomen bij ouderen maar die niet gerelateerd zijn aan een specifieke ziekte 5-7. 
Vanuit medisch oogpunt kunnen patiënten met multimorbiditeit en geriatrische 
aandoeningen als complex worden ervaren om verschillende redenen, bijvoorbeeld door 
de vele diagnostische en therapeutische keuzes die gemaakt moeten worden, omdat 
evidence-based klinische richtlijnen vaak focussen op één specifieke ziekte 8 en door de 
toegenomen kans op negatieve uitkomsten zoals mortaliteit en interacties tussen 
geneesmiddelen 2-4,9,10. 
Het uitgebreide geriatrische onderzoek, of ‘comprehensive geriatric assessment’ (CGA) is 
een multidisciplinair, systematisch diagnostisch proces, waarbij de algemene gezondheid 
van ouderen in kaart wordt gebracht. Hierbij wordt naar het somatische, psychologische, 
functionele en sociale domein gekeken zodat een gecoördineerd en geïntegreerd 
behandelplan en follow-up kunnen worden opgesteld11. Het CGA is dus zowel een 
diagnostisch als ook een therapeutisch proces 11 dat bewezen effectief is in het voorkomen 
van functiebeperking  12 en handvatten kan bieden in termen van patiëntgerichte zorg 13. 
Patiënten met een combinatie van hogere leeftijd, somatische ziektes, geriatrische 
aandoeningen, functieverlies en sociale problemen hebben mogelijk baat bij het CGA 
omdat zij risico lopen op (toenemende) functionele beperking 11-14. 
Doel van dit proefschrift was om patiëntgerichte zorg voor complexe ouderen te 
verbeteren door middel van het CGA. Dit werd ten eerste gedaan door het CGA in drie 
complexe patiëntenpopulaties toe te passen, namelijk: dialyse patiënten, patiënten met 
een acute ziekenhuisopname en oudere niet-westerse immigranten in Nederland. Ten 
tweede werden nuttige, maar niet vaak gebruikte, beoordelingsschalen opgenomen in het 
CGA. Tot slot werd het effect van het CGA op het stellen van diagnoses en uitkomsten 
gerapporteerd. 
Bij een cross-sectioneel onderzoek dat bij 50 oudere chronische dialyse patiënten werd 
uitgevoerd (hoofdstuk 2), liet het CGA zien dat de geïncludeerde patiënten naast hun 
bekende nierfalen, gemiddeld zes geriatrische aandoeningen hadden. In veel gevallen 
werden niet herkende klachten ontdekt waar in voorgaande medische consulten weinig 
aandacht aan was besteed zoals: depressieve klachten, eenzaamheid en veranderingen van 
gedrag en gedragsstoornissen. Deze klachten hebben een grote impact op zowel de patiënt 
als de mantelzorger en beïnvloeden naar alle waarschijnlijkheid hun gezondheid en 
kwaliteit van leven. Als zorgverleners zich bewust zijn van deze problemen zou dit kunnen 
bijdragen aan het voorkomen van verdere achteruitgang van deze patiënten 15-17. Het 
multidisciplinaire nefrologische team vond het CGA uitgebreid en informatief. Ons 
onderzoek heeft laten zien dat binnen de geriatrische dialyse populatie meer aandacht 
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moet uitgaan naar de belangrijke en zwaarbelaste rol van mantelzorgers. Omdat slechts 
25% van de dialyse patiënten een beperking had in de activiteiten van het dagelijkse leven, 
spelen veranderingen in fysiek en cognitief vermogen en gedragsstoornissen van de 
patiënt waarschijnlijk een grote rol in deze belasting. Het multidisciplinaire team zou 
mantelzorgers daarom moeten ondersteunen bij hun taak zodat o.a. sociale isolatie van 
patiënt en mantelzorger voorkomen kan worden. Het belang hiervan wordt benadrukt 
door het feit dat sociale steun en inbedding in de samenleving voorspellende factoren zijn 
gebleken voor het succes van de behandeling en sterfte van patiënten met eind stadium 
nierfalen 15,18,19. 
In Hoofdstuk 3 en 4 richtten we ons op de drie doelen van het proefschrift door het 
gebruik van gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven (health related quality of life, 
HRQOL) tijdens het CGA te beschrijven. HRQOL werd beoordeeld aan de hand van de 
EuroQuol-5 D (EQ-5D) in een populatie van 473 acuut opgenomen medische patiënten 
20,21. In de EQ-5D classificeert de patiënt zelf de ernst van bestaande (objectieve) 
problemen in relatie tot zijn/haar leven (subjectief). HRQOL geeft dus weer wat voor de 
patiënt van belang is en kan een uitgangspunt bieden voor patiëntgerichte zorg. In 
Hoofdstuk 3 beschreven wij dat, onder acuut opgenomen oudere patiënten, een hogere 
HRQOL bij opname geassocieerd was met een hogere HRQOL een jaar later. Voor andere 
aspecten van het CGA zoals meer of ernstiger multimorbiditeit, ondervoeding, 
doorligwonden en meer geriatrische aandoeningen bij opname, werden associaties 
gevonden met een lagere HRQOL een jaar later. In Hoofdstuk 4 bleek HRQOL bij opname 
onafhankelijk geassocieerd te zijn met mortaliteit drie maanden later; bij patiënten met 
een hogere HRQOL bij opname was de mortaliteit bijna de helft lager ten opzichte van 
patiënten met een lagere HRQOL bij opname. Hogere HRQOL bij opname was ook 
geassocieerd met een afgenomen risico op functieverlies drie maanden later. Belangrijke 
confounders  in de associaties tussen HRQOL en mortaliteit en functieverlies twaalf 
maanden na ontslag waren: multimorbiditeit, Katz-ADL score bij opname en het aantal 
geriatrische aandoeningen. HRQOL bij opname was niet geassocieerd met een toe- of 
afgenomen risico op institutionalisering drie of twaalf maanden later. De conclusie van 
deze hoofdstukken was dat bij acuut opgenomen oudere patiënten een CGA inclusief een 
HRQOL meting afgenomen zou moeten worden. Ten eerste omdat het een compleet 
overzicht biedt van de bestaande geriatrische aandoeningen, met als doel om die voor 
zover mogelijk te behandelen. Ten tweede omdat informatie over HRQOL een basis zou 
kunnen bieden bij het begeleiden van patiënten en hun families en bij het maken van 
patiëntgerichte beslissingen met betrekking tot diagnostiek en behandeling tijdens de 
ziekenhuisopname. 
In Hoofdstuk 5 hebben wij het onderzoeksprotocol van de Transmurale Zorg Brug (TZB) 
beschreven. Deze randomized controlled trial (RCT) is uitgevoerd als onderdeel van het 
Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Doel van het NPO was om een samenhangend 
zorgaanbod te realiseren dat beter aansluit aan de individuele behoeftes van ouderen 
(website: http://www.beteroud.nl/ouderen/dutch-national-care-programme-for-the-
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elderly.html). In de TZB streefden wij naar het behoud van functioneren m.b.t. de 
activiteiten van het dagelijks leven (ADL), het voorkomen van institutionalisering en het 
reduceren van mortaliteit. De patiënt prioriteerde de problemen die uit het CGA naar 
voren kwamen. Dit werd gecombineerd met optimale zorg tijdens de ziekenhuisopname 
en tijdens de transitie naar huis. Na ontslag werd dit gecontinueerd met intensieve zorg 
thuis door een wijkverpleegkundige. De doelgroep bestond uit acuut opgenomen oudere 
patiënten met een hoog risico op functieverlies, met of zonder cognitieve stoornissen. In 
de TZB kwamen dus met name het eerste en derde doel van dit proefschrift aan de orde. 
Hoofdstuk 6 beschrijft het TZB onderzoek. De TZB zorgde voor een afname van de 
mortaliteit van patiënten in de interventie groep met 37% en 25% respectievelijk 30 dagen 
en zes maanden na ontslag. De interventie had geen effect op ADL, cognitieve functie of 
op het aantal heropnames. Onze hypothese was dat de volgende factoren belangrijk 
waren voor de mortaliteitsdaling: (1) het diagnostiseren en behandelen van geriatrische 
aandoeningen door middel van het CGA tijdens ziekenhuisopname en na ontslag, (2) het 
bezoek van de wijkverpleegkundige in het ziekenhuis, (3) het huisbezoek binnen 2 dagen 
na ontslag en (4) de medicatie controle van de wijkverpleegkundige, waarbij veel 
medicatiefouten ontdekt werden 22. Factoren die zouden kunnen verklaren waarom er 
geen effect werd gevonden voor ADL zijn (1) dat het CGA aan alle opgenomen patiënten 
werd aangeboden waardoor er mogelijk niet genoeg extra mogelijkheid tot verbetering 
van functieverlies was in de interventiegroep en (2) het gelijktijdig geïmplementeerde 
landelijke patiëntveiligheidsprogramma dat was gericht op kwetsbare ouderen, waardoor 
extra verbetering mogelijk lastiger was 23. 
Uit het systematische review (Hoofdstuk 7) bleek dat er een gebrek is aan cross-cultureel 
aangepaste beoordelingsschalen van goede kwaliteit. Daarnaast was de kwaliteit van de 
beoordeling van de psychometrische eigenschappen van de geïncludeerde 
beoordelingsschalen meestal matig. Wij concludeerden dat het vertalen van 
beoordelingsschalen gecombineerd moet worden met de juiste cross-culturele 
aanpassingen en met evaluatie van psychometrische eigenschappen, anders is het 
twijfelachtig of beoordelingsschalen binnen verschillende culturen en omstandigheden 
gebruikt kunnen worden. De toepassing van internationale aanbevelingen voor cross-
culturele aanpassing van dit soort schalen zou kunnen bijdragen aan internationale 
vergelijking van onderzoekenen in verschillende landen 24,25. 
Tijdens ons werk op de geheugenkliniek ontstonden problemen bij het beoordelen van de 
cognitie van mensen van verschillende immigranten populaties. Wij besloten een nieuw 
instrument  te ontwikkelen voor cognitieve screening, dat moest voldoen aan de volgende 
criteria: (1) mogelijke taal barrières moesten overwonnen worden, (2) de test moest 
toepasbaar zijn bij immigranten in Nederland met verschillende etnische achtergronden en 
(3) de test moest toepasbaar zijn bij mensen met een lage of geen opleiding (analfabeten). 
Uiteindelijk hebben wij de Cross Culturele Dementie screening (CCD) ontwikkeld, 
bestaande uit drie subtesten voor domeinen die gevoelig zijn voor cognitieve stoornissen 
veroorzaakt door dementie; één test voor de directe en uitgestelde herkenning 
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(Ojectentest) en twee tempo-testen van uitvoerende functies bestaande uit een test van 
inhibitie van een sterk geautomatiseerde respons (Zon-Maan test) en een test voor 
verdeelde aandacht (Stippentest). In Hoofdstuk 8 beschreven we kenmerken en 
psychometrische eigenschappen van de CCD. De subtesten waren minimaal tot matig 
beïnvloedbaar door etniciteit. Leeftijd en opleiding hadden een zwakke tot matige 
associatie met de sub-testen van de CCD. Om deze reden hebben we normtabellen 
opgesteld voor verschillende leeftijden en opleidingsniveaus26. De testafname zonder tolk, 
met gestandaardiseerde instructies in de taal van de deelnemer, bleek geschikt voor 
oudere immigranten met verschillende etnische achtergronden. De drie CCD subtesten 
hadden alle een goede sensitiviteit en specificiteit voor dementie. De twee subtesten die 
het sterkst voorspellend waren voor dementie werden gecombineerd in een logistische 
regressie formule, waarmee de kans op dementie voor individuele patiënten voorspeld 
kan worden. De CCD dient afgenomen te worden door goed getrainde onderzoekers en 
kan het beste toegepast kan worden in gespecialiseerde klinieken zoals een geheugen 
kliniek. 
In Hoofdstuk 9 beschreven we het protocol van de SYMBOL studie (SYstematic Memory 
testing Beholding Other Languages), waarin een cross-cultureel aangepast CGA, inclusief 
de CCD, werd afgenomen. Hiermee werd de prevalentie van mild cognitive impairment 
(MCI), dementie en andere gezondheidsproblemen bepaald in de grootste 
immigratiegroepen van Nederland; mensen met een Turkse, Marokkaanse (Arabisch en 
Berbers) en Surinaamse (Creools of Hindoestaans) achtergrond. In het SYMBOL onderzoek 
kwamen alle drie de doelen van dit proefschrift aan de orde. Het includeren van 
immigranten in onderzoek staat als lastig bekend om verschillende redenen, zoals 
onbekendheid met onderzoek, moeilijkheden bij het lezen of begrijpen van de uitnodiging 
tot deelname en de informatiebrief en  –met name van toepassing bij onze studie- 
schaamte over mogelijke cognitieve achteruitgang  27-30. Om de inclusie te verbeteren 
werkten wij samen met huisartsen. Hoofdstuk 10 beschrijft de resultaten van de SYMBOL 
studie met betrekking tot de prevalentie van MCI en dementie. Ondanks het lage 
inclusiepercentage (31,2%) hebben wij aangetoond dat MCI twee tot vier keer vaker voor 
kwam onder de Turkse, beide Marokkaanse en Surinaams-Hindoestaanse deelnemers 
vergeleken met autochtone Nederlanders. In dezelfde etnische groepen kwam dementie 
drie tot vier keer vaker voor in vergelijking met autochtone Nederlanders. Onze 
hypotheses waren dat weinig cognitieve reserve, lage sociaal-economische status en 
hogere prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren of ziektes en psychiatrische 
aandoeningen zoals depressie of neerslachtigheid alle zouden kunnen bijdragen aan de 
hoge prevalentie van cognitieve stoornissen bij de geïncludeerde immigratiegroepen 31-35. 
Deze hypotheses werden verder geëvalueerd in Hoofdstuk 11, waarin wij aantoonden dat 
de aanwezigheid van cardiovasculaire aandoeningen vooral geassocieerd was met een 
hogere kans op cognitieve achteruitgang (MCI of dementie) bij de Surinaamse deelnemers. 
Bij Turkse en Marokkaanse deelnemers speelden cardiovasculaire ziekten wel een rol, 
maar werd de  hogere kans op cognitieve achteruitgang waarschijnlijk vooral bepaald door 
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andere factoren zoals laag opleidingsniveau, lagere sociaaleconomische status en 
depressieve klachten. 
Hoofdstuk 12 bevat een algemene discussie waarin op basis van 4 thema’s de resultaten 
van dit proefschrift worden besproken. Deze thema’s zijn: (1) de uitkomsten van het CGA 
en de relevantie daarvan, (2) hoe het gebruik van het CGA de medische zorg kan 
verbeteren, (3) de maatschappelijke impact van ons onderzoek en (4) de 
aanknopingspunten die die dit proefschrift biedt voor de opleiding van zorgverleners. 
De conclusie van dit proefschrift is dat voor complexe oudere patiënten een 
patiëntgerichte aanpak, waarbij de prioriteiten van de patiënt leidend zijn tijdens het 
stellen van de diagnose en de behandeling, de standaard zou moeten zijn binnen de zorg. 
Het CGA biedt waardevolle informatie over de algehele (gezondheids)toestand van de 
patiënt en is een uitstekend instrument om de geïntegreerde en individueel afgestemde 
zorg te bieden die wij graag voor onze patiënten zouden zien. 
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Dankwoord 
 
De laatste artikelen voor dit proefschrift zijn voorlopig af. Alleen het dankwoord nog te 
gaan. Dat lijkt een kleine opgave, maar voelt niet zo. In de afgelopen jaren heb ik met 
zoveel mensen onderzoek opgezet, uitgevoerd en beschreven; waar zal ik beginnen? Als 
eerste in elk geval bij alle deelnemers aan de onderzoeken en hun mantelzorgers. Doordat 
u de moeite hebt genomen en de energie hebt gevonden om mee te werken aan één van 
onze onderzoeken, ondanks dat u soms heel ziek was, daardoor kon ik analyseren en 
schrijven. Uw bijdrage maakt dat we ons doel, om de zorg voor de oudere patiënt te 
verbeteren, wat dichter genaderd zijn. Heel veel dank dat u mee wilde doen aan het 
onderzoek. Daarnaast bedank ik onze ouderenpanels, die kritisch en opbouwend 
meedachten over opzetten en uitvoeren van de Transmurale Zorgbrug en het SYMBOL 
onderzoek. Zeer speciaal ook dat sommigen van u zo gedreven zijn om ons te assisteren bij 
het onderwijs aan de Master-studenten - hartelijk dank! 
Het onderzoek doen vroeg veel tijd en focus, veel meer dan ik me van tevoren had 
gerealiseerd en paraat had. In het gehele traject, eerst als onderzoeker naast mijn 
onderwijstaken, daarna deze beide taken in combinatie met patiëntenzorg, hebben veel 
mensen me op verschillende manieren geholpen. Ieder heeft op haar/zijn manier 
bijgedragen aan het tot stand komen van dit proefschrift. Dit dankwoord doet daar 
onvoldoende recht aan, maar desondanks toch een poging. 
 
Om te beginnen gaat mijn dank uit naar mijn promotor Sophia de Rooij. Jij hebt dit traject 
mogelijk gemaakt. Het aanvankelijk opgestelde promotieplan (30 potentiele artikelen) 
bood ruimte aan minstens één van mijn leerdoelen: focussen. Wat fijn dat jij het 
overkoepelende thema wist te destilleren uit de overgebleven stukken. Naast je snelle 
denken en je niet aflatende stroom aan ideeën, bewonder ik je passie en gedrevenheid om 
de ouderengeneeskunde op de kaart te zetten. De klus is geklaard – dank je wel! 
 
Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn copromotoren Bianca Buurman en Barbara van 
Munster. Jullie motiverende gesprekken, enthousiasme en vasthoudendheid hebben een 
wezenlijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit proefschrift. Bianca, onze 
bijna vanzelfsprekende manier van samenwerken en ruggenspraak geeft me steun, plezier 
en groei. Ik vind het fijn dat we dit verder gaan uitbouwen op het gebied van de palliatieve 
zorg. Barbara, geweten en begrenzer. Je vragen over mijn persoonlijke doelen bij het doen 
van onderzoek en je kritische houding ten aanzien van de vele verleidelijke mogelijkheden 
van de statistiek hebben me veel geleerd. 
 
De leden van mijn promotiecommissie, Ineke ten Berge, Jaco Dagevos, Marie-Louise 
Essink-Bot, Marcel Olde Rikkert, Miriam Sprangers  en Dick Willems, wil ik bedanken voor 
het kritisch lezen van mijn proefschrift en uw vriendelijke woorden daarover, en natuurlijk 
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voor uw bereidheid mijn verdediging mogelijk te maken, waarbij dit laatste ook geldt voor 
Mariëlle Emmelot-Vonk. Heel fijn dat u dit wil doen. 
 
De achtereenvolgende afdelingshoofden van de vakgroep interne geneeskunde, Marcel 
Levi en Hans Romijn, wil ik graag bedanken voor de geboden steun en het vertrouwen dat 
het goed zou komen. 
 
Voor de realisatie van dit proefschrift waren de bijdragen van mijn medeauteurs 
onmisbaar. Naast mijn promotor en copromotoren zijn dit: Özgül Uysal-Bozkir, Ben 
Schmand, Gerben ter Riet, Janet MacNeil-Vroomen, Eric Moll van Charante, Rob Kok, 
Marja Hodac Pannekeet, Marije Hamaker, Rob de Haan, Miriam Goudsmit, Bob van 
Deelen, Jos van Campen,  Lucia ten Brinke, Judith Bosmans, Els Boeschoten, Willem Blok 
en Heather Allore. Dank jullie voor de samenwerking en jullie deskundigheid. Ik ben jullie 
allen even erkentelijk, maar met enkelen heb ik ook op een andere manier (het leven 
naast) het onderzoek gedeeld: 
Özgül, een fantastische medeprojectleider en collega ben je. Dank je wel voor de 
samenwerking, je doorzettingsvermogen, mij bij de les houden, trainen van interviewers 
en begeleiding van researchassistenten, databases onderhouden, analyses opzetten, lessen 
op het persoonlijke vlak en lessen op het culturele vlak. Ik kijk uit naar jouw promotie! 
Janet, het is goed samenwerken met jou; wat een fijne coauteur!  Jouw gestructureerde 
aanpak (analyseplan, om maar iets te noemen) was confronterend en leerzaam. Je plaatjes 
uit R zijn een feest, evenals de uitdaging om in één taal te blijven praten tijdens 
gesprekken. Ik  hoop dat we dat binnen en buiten het AMC kunnen blijven doen. 
Gerben, jij hebt ons bij deze eerste twee SYMBOL artikelen enorm geholpen. En met name 
bij het laatste artikel was je inzet vanuit Rio de Janeiro bijzonder. Ondanks het feit dat de 
mediation analyse een achtbaan van emotie, spanning en opgerekte deadlines opleverde, 
bleven onze overleggen heel prettig en verhelderend. 
Judith, via Bianca en Janet raakte je betrokken bij de artikelen over kwaliteit van leven en 
daar heb ik veel van geleerd. Dank je wel voor je strakke, heldere begeleiding en feedback, 
en de gesprekken over andere belangrijke zaken in het leven. 
De CCD-groep: Jos voor de goede ideeën, Ben voor je vanzelfsprekende deskundigheid en 
de professorale verwarring die Özgül en mij steeds flink deed schrikken, en Miriam voor 
onze al heel lange fijne samenwerking. Die CCD  hij ís er nu gewoon! 
 
Graag wil ik ook mijn collega’s van de onderafdeling geriatrie/ouderengeneeskunde 
bedanken: Marike, Nienke, Simone, Orla, Annemarieke, Suzanne, Liesbeth, Renate, Dorien, 
Roya, Marieke, Hanna: dank jullie wel voor ruimte & ondersteuning bij het doen van het 
onderzoek (en natuurlijk bij patiëntenzorg en onderwijs). Apart wil ik Nathalie en Kim 
noemen  in een stroomversnelling raakten we afgelopen jaar. Ik prijs me gelukkig met 
jullie als collega’s. Verder bedank ik nog graag met naam Sofie: voor je inzet en creativiteit 
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(liederen, films, PR activiteiten) en je gezelligheid, en Marlien: voor je bijna onvermoeibare 
praktische steun; echt superfijn. 
 
Daarnaast ben ik onze onderzoeksverpleegkundigen (met name Carolien, Marjolein, José, 
Arja, Rita, Femke, Leen, Charlotte en Rianne), onderzoeksassistenten (Nancy, Marina, 
Wing-Sam, Sietske, Isabella) onderzoeksstudenten, interviewers, transitiecoaches, 
stafleden en verpleegkundigen in het AMC, OLVG, Flevoziekenhuis, Spaarne Ziekenhuis, 
Tergooi Ziekenhuizen, UMCU, Westfries Gasthuis en Zaans Medisch Centrum en alle 
huisartsen die deel hebben genomen aan SYMBOL zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan 
de verschillende onderzoeksprojecten. 
Ook wil ik graag mijn AMC collega’s in patiëntenzorg en onderwijs bedanken. Dat kan niet 
allemaal met naam en persoonlijk, maar weet dat ik me gesteund voel door de 
samenwerking met jullie en de mogelijkheid dóór te leren en te groeien. Ik verheug me op 
het invullen en waarmaken van mijn PE-schap en hoop nog lang met jullie te mogen 
samenwerken. 
 
Een bijzondere vermelding voor Marcel F.: dank je voor ons duocoördinatorschap. Mijn 
onderzoek kwam niet altijd ten goede aan de inspanningen voor het 
vaardigheidsonderwijs. Ik wil je bedanken voor alle keren dat jij taken naar je toe trok 
‘omdat dat wel goed uitkwam’. Veel hebben we veranderd en verbeterd en wat blijven er 
nog veel uitdagingen. Dank je voor het sparren tijdens ons wekelijkse overleg en 
daarbuiten- goed om het soms over iets anders te hebben en plannen te maken. Heel erg 
fijn hoe goed we samenwerken - dank je wel. 
 
Tot slot mijn thuisfront; mijn familie en vrienden. 
Lieve vrienden– eigenlijk wil ik jullie allemaal noemen en bedanken voor jullie liefde en 
steun in alle fasen van dit proefschrift en daaromheen. Ik voel me enorm rijk met jullie. Al 
was ik er de afgelopen jaren vaker niet dan wel bij; ik koester onze vriendschap!  
Speciaal noem ik mijn ‘Almelo vriendinnen’ met wie ik me onlosmakelijk verbonden voel; 
ik hoop dat we nog heel veel etentjes hebben, bergen belopen en misschien komt het ooit 
nog eens van een gezamenlijke geriatrische (woon)unit. Daarnaast noem ik in het 
bijzonder Ellis en Frédérique, die naast vriendin ook paranimf zijn vandaag. Ellis, het diepe 
vertrouwen dat ik in je heb is gebaseerd op onze heftige baan in Santpoort en alles wat 
daarna is gepasseerd. Ik waardeer het enorm dat je er vandaag voor me bent! Frédérique, 
jouw nuchterheid en menselijkheid hebben me in de afgelopen jaren niet alleen op het 
gebied van werk soms het licht doen zien. Ik hoop dat ik nog lang van je humor mag 
genieten! 
Lieve Suzanne, Michelle, Françoise en Max: dank jullie voor de jarenlange interesse in mijn 
wetenschappelijke beproeving. En evenveel dank voor de vele keren dat we het over 
andere dingen mochten hebben. Ik verheug me met jullie, mijn oude zwagers en jullie 
lieve kinderen. En met Michelles feest in het vooruitzicht. 
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Een speciaal woord van dank aan mijn moeder. De wetenschappelijke lijn komt via jou en 
oma Ellen in de familie. Sterke vrouwen, in vele opzichten. Dank je wel voor jouw steun, 
voorbeeld en liefde. Natuurlijk mis ik mijn vader: wat had ik het fijn gevonden als je hierbij 
had kunnen zijn. Ik hou van jou. 
Lieve Alie: ik bof ongelofelijk met jou als schoonmoeder, ik had het echt niet beter kunnen 
treffen. Met weinig woorden bied je een natuurlijk rustpunt en het vertrouwen dat het 
goed komt. En daarnaast help je -al vele jaren- om ons gezin draaiend te houden, dank je 
wel! 
Lieve Anne, Jonathan en Berend, jullie zijn mijn grootste schatten. Jullie liefde en verhalen 
koester ik. Veel woensdagen en weekenden was ik aan het werken en niet beschikbaar, 
zeker in de afgelopen jaren. Jullie hebben soms echt last gehad van dit project, dank je wel 
voor jullie geduld. 
Liefste Wilko, de belangrijkste man voor het laatst. Dit proefschrift is mede mogelijk 
gemaakt door jouw steun; jij hebt zóveel opgevangen, ruimte gegeven en me bijgestaan, 
ontzettend bedankt. Je relativerende grappen, vierkante meters zeilzakken in de huiskamer 
en liefde laten weten waar het leven nog meer om draait. Ik ben dankbaar en blij dat wij 
samen zijn! 
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