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Summary

Bringing the pieces together
integrating cardiac and geriatric care in older patients with 
heart disease

Due to the increasing aging population, the number of older cardiac patients 
is also expected to rise in the next decades. The treatment of older cardiac 
patients is complex due to the simultaneously presence of comorbidities and 
polypharmacy, and geriatric conditions such as functional impairment, fall risk 
and malnutrition. However, the assessment of geriatric conditions is not part of 
the medical routine in cardiology and therefore these conditions are frequently 
unrecognized although they have a significant impact on treatment and on 
outcomes. In addition, treatments are mostly based on single-disease oriented 
guidelines and inadequately take other conditions into account. This may lead 
to conflicting recommendations and treatments that do not address important 
outcomes for older patients such as daily functioning, symptom relief and quality 
of life. Thus, the care of older cardiac patients is currently suboptimal which 
increases the risk of functional loss, readmission and mortality. 

The overall aim of the work described in this thesis is to explore the 
integration of cardiac and geriatric care for older patients with heart disease. 
First, by examining how hospitalized older cardiac patients at high risk for 
adverse events could be identified. Second, by investigating lifestyle-related 
secondary prevention of cardiovascular complications in older cardiac patients. 
And third, by developing a transitional care intervention for older cardiac patients 
and evaluating the effect on unplanned hospital readmission and mortality.

Part 1: The identification of older hospitalized cardiac patients 
at high risk of adverse events
Chapter 2 describes the incidence of first unplanned all-cause readmission and 
mortality of Dutch patients ≥ 70 years after hospitalization for acute myocardial 
infarction (AMI: n=5,175) or heart failure (HF: n=9,837) and explores which 
effects of baseline risk factors vary over time. In total, 20.4% of patients with 
AMI and 24.6% of patients with HF had an unplanned all-cause readmission 
and 9.9% (AMI) and 22.4% (HF) had died within six months post-discharge. 
The incidence of these adverse events was the highest in the first week post-
discharge and were higher and prolonged in HF patients in comparison to AMI 
patients. Patients with comorbidities, an admission in the previous six months, 
patients living alone, and non-native Dutch patients were at highest risk of early 
readmission and mortality. 



302

Summary

Chapter 3 provides an overview of clinical risk prediction models for unplanned 
hospital readmission in acutely hospitalized cardiac patients. We identified 60 
studies that reported the results of 81 separate clinical risk prediction models 
and a total of 766 predictors for unplanned readmission. Most clinical models 
performed poor to modest and the risk of bias was high in almost all studies 
(98.9%). In addition, there was little consistency in the measurement of predictors. 
Also, in independently externally validated cohorts, none of the clinical models 
demonstrated good discrimination (i.e. c-statistic > 0.8). GRACE was the only 
model that demonstrated adequate discrimination in multiple cohorts including 
patients with acute coronary syndromes and HF. However, the risk of bias was 
also high in these studies.

Chapter 4 presents the results of the discriminative performance of the DSMS 
screening tool, alone and in combination with other predictors, on a six-month 
composite outcome of hospital readmission and mortality in hospitalized older 
cardiac patients. The DSMS-tool was unable to accurately estimate the risk of 
readmission and mortality in hospitalized older cardiac patients (c-statistic 0.61, 
95% 0.56-0.66). The addition of the Charlson comorbidity index and admission 
diagnosis resulted in a moderate model performance (c-statistic 0.69, 95% CI 
0.63-0.73; PHL 0.658). To optimize the early identification of older hospitalized 
cardiac patients at high risk, the combination of geriatric and disease-specific 
predictors should be further explored.

Part 2: Lifestyle-related secondary prevention of cardiovascular 
complications in older cardiac patients
Chapter 5 reports on lifestyle modification in older older (≥ 65 years, n=245) 
versus younger (< 65 years, n=579) patients with coronary artery disease in 
the RESPONSE-2 trial. This study investigated the treatment effect of nurse-
coordinated referral to a comprehensive set of up to three community-based 
lifestyle interventions that focused on weight reduction, physical activity and/or 
smoking cessation. Within the current study, a secondary analysis was performed 
on the proportion of older versus younger patients with improvement at 12 
months follow-up in ≥ 1 lifestyle-related risk factor. At baseline, older patients 
(mean age 69.2 ± 3.9 years) had more adverse cardiovascular risk profiles and 
comorbidities than younger patients (mean age 53.7 ± 6.6 years). There was no 
statistically significant variation on the proportion of patients with improvement 
in ≥ 1 lifestyle-related risk factor according to age (p-value effect modification 
improvement by age=0.45, OR 1.67, 95% CI 1.22-2.31). However, older patients 
were more likely to achieve ≥ 5% weight loss (OR old 5.58, 95% CI 2.77-11.26 vs. 
OR young 1.57, 95% CI 0.98-2.49, p=0.003) and younger patients were more likely 
to show non-improved lifestyle-related risk factors (OR old 0.38, 95% CI 0.22-
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0.67 vs. OR young 0.88, 95% CI 0.61-1.26, p=0.01). We concluded that despite 
older patients’ adverse cardiovascular risk profiles and comorbidities, nurse-
coordinated referral to a community-based lifestyle intervention was at least 
as successful in improving lifestyle-related risk factors in older as compared to 
younger patients.

Chapter 6 reports on the findings of a qualitative study in cardiac patients ≥ 
70 years to examine their perspectives toward lifestyle-related secondary 
prevention within three months after a hospital admission. Eight themes 
emerged which were linked to the determinants of the Attitudes, Social influence 
and self-Efficacy model (ASE-model). Within the determinant attitude, three 
themes were identified: 1) perspectives are determined by general health and 
habits, 2) feeling the threat as a motivator, and 3) balancing between health 
benefits and quality of life. Regarding social influence, two themes emerged: 4) 
feeling both encouraged and hindered by family members, and 5) the healthcare 
professional says so. For the self-efficacy determinant, the following three 
themes were identified: 6) experiences from previous lifestyle changes, 7) 
integrating advice in daily life and, 8) feeling limited by functional impairments. 
We concluded that patients’ preferences and patient-centred outcomes focusing 
on quality of life and functional independence can be a good starting point for 
healthcare professionals to discuss lifestyle modification with older patients. The 
involvement of family members may help to integrate lifestyle-related secondary 
prevention in daily life.

Part 3: Development and evaluation of a transitional care 
intervention for older cardiac patients
Chapter 7 describes the design of the Cardiac Care Bridge program which was a 
multicentre randomized clinical trial in hospitalized cardiac patients ≥ 70 years at 
high risk of readmission and mortality. This nurse-coordinated, interdisciplinary 
transitional care program combined case management, disease management 
and home-based cardiac rehabilitation in frail older cardiac patients. All patients 
received a comprehensive geriatric assessment and the intervention group 
received an additional integrated care plan, a face-to-face handover with the 
community nurse before discharge and follow-up home visits within two days, 
one, three and six weeks. The community nurse collaborated with a pharmacist 
and patients received home-based cardiac rehabilitation from a physical 
therapist. The primary composite outcome was first all-cause unplanned 
readmission or mortality within six months.

Chapter 8 describes the effects of the CCB program on the primary outcome 
of unplanned readmission and mortality within six months following 
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hospitalization. In total, 306 patients were included (51% male, mean age 82.4 
years ± 6.3 years). Nearly 50% were hospitalized or had fallen in the previous six 
months, 31% were cognitively impaired and 39% had functional impairments. 
67% of the intervention components were delivered: 75% of key-elements in the 
clinical phase, 37% in the discharge phase and 64% in the post-clinical phase. 
The primary outcome incidence was 54.2% (83/153) in the intervention group 
and 47.7% (73/153) in the control group (RR 1.14, 95% CI 0.91-1.42, p=0.253). At 
twelve months, comparable results on the composite outcome were found. No 
statistically significant differences were observed for the outcome readmission 
at three, six and twelve months and for mortality on three and six months. Within 
twelve months follow-up, 38.6% of patients in the intervention group and 26.8% 
patients in the control group died (RR 1.44, 95% CI 1.04-2.00, p=0.028). These 
results demonstrate that the CCB program in high-risk older cardiac patients did 
not reduce the high rates of hospital readmission or mortality. We hypothesize 
that the selected patient population may not be responsive to high-intensity 
preventive strategies. Other interventions with a focus on comfort and quality of 
life might be more suitable in this population.

Chapter 9 reports on participants’ experiences with the CCB program. Three 
themes emerged from the data: 1) appreciation of care continuity; 2) varying 
experiences with recovery; and 3) the presence of an existing care network. 
Participants felt supported by the CCB program due to the post-discharge 
caregiver support which contributed to the perceived continuity of care. 
The perceived contribution of the program in participants’ recovery varied. 
Some participants reported physical improvements while others felt impeded 
by comorbidities or frailty. The home visits by the community nurse were 
appreciated, although some participants did not recognize the added value. 
Participants with an existing formal caregiver network preferred to consult this 
network instead of the caregivers who were involved in the transitional care 
intervention. We concluded that the intervention intensity and content of the CCB 
program should be more individualized in the future by tailoring interventions to 
older cardiac patients’ needs, considering their frailty, self-management skills 
and existing (in)formal caregiver network. 

Chapter 10 presents a general discussion on the main findings and presents 
implications for research, clinical practice and education. This thesis explored 
the integration of cardiac and geriatric care for older cardiac patients and 
shows that this should be a priority in the coming years. Based on this thesis, 
recommendations can be made. First, most current risk prediction models are 
unable to adequately identify older cardiac patients at risk for adverse events. 
Further research is needed to investigate if prediction models combining 
disease-specific and geriatric risk factors could improve risk assessment in 



305

Summary

11

this high-risk population. As long as accurate models are absent, a distinction 
between high risk and very high risk cannot be made in older cardiac patients 
and is therefore not recommended for clinical purposes. Second, age alone 
should not be a reason to withhold lifestyle-related secondary prevention in 
older cardiac patients. Their treatment preferences and important outcomes, 
such as quality of life and functional independence, need to be considered when 
discussing lifestyle modification. Third, the high-intensity Cardiac Care Bridge 
program in older cardiac patients did not reduce their risk of readmission and 
mortality. Other, effective interventions for this population could be developed. 
Alternatively, our research might show that frail older cardiac patients need 
more palliative interventions focusing on comfort and quality of life and should 
no longer be exposed to high-intensity preventive interventions. More research 
is needed on how to distinguish patients who may benefit from high-intensity 
preventive interventions from those who may benefit more from palliative 
interventions.
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Samenvatting 

Het samenbrengen van de puzzelstukjes
integratie van cardiologische en geriatrische zorg voor oudere 
hartpatiënten

Door de groeiende populatie ouderen, wordt in de komende decennia ook een 
toename van het aantal oudere hartpatiënten verwacht. De behandeling van 
deze populatie is complex door de gelijktijdige aanwezigheid van meerdere 
ziekten en geriatrische problemen zoals functionele beperkingen, valrisico en 
ondervoeding. De screening van geriatrische problemen is in de cardiologie nog 
geen onderdeel van de medische anamnese met als gevolg dat deze problemen 
vaak niet worden herkend. Zij hebben echter wel een negatieve invloed op de 
cardiologische behandeling. 

De cardiologische behandeling is voornamelijk gebaseerd op aanbevelingen 
uit richtlijnen die zich op een enkele ziekte richten en die andere ziekten buiten 
beschouwing laten. Dit leidt vaak tot tegenstrijdige aanbevelingen en tot 
behandelingen die onvoldoende rekening houden met uitkomsten die voor oudere 
patiënten belangrijk zijn, zoals het dagelijks functioneren, symptoomverlichting, 
zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. De zorg voor oudere hartpatiënten 
is momenteel dus niet optimaal, wat het risico verhoogt op functieverlies, 
heropname en overlijden. 

Het doel van dit proefschrift is om de integratie van cardiologische en 
geriatrische zorg voor oudere hartpatiënten te onderzoeken. Ten eerste, door 
te onderzoeken hoe in het ziekenhuis opgenomen oudere hartpatiënten met 
een hoog risico op ongewenste uitkomsten kunnen worden geïdentificeerd. Ten 
tweede, door het onderzoeken van leefstijlgerelateerde secundaire preventie bij 
oudere hartpatiënten. En ten derde, door het ontwikkelen en evalueren van een 
transmurale interventie voor oudere hartpatiënten met als doel het voorkomen 
van ongeplande heropname en overlijden.

Deel 1: De identificatie van in het ziekenhuis opgenomen oudere 
hartpatiënten met een hoog risico op ongewenste uitkomsten
Hoofdstuk 2 beschrijft hoe vaak een eerste ongeplande heropname en 
overlijden binnen zes maanden optreden bij Nederlandse patiënten ≥ 70 jaar 
na een ziekenhuisopname voor een acuut myocardinfarct (AMI, n=5175) of 
hartfalen (HF, n=9837). In totaal werd 20% van de patiënten met een AMI en 
25% van de patiënten met HF ten minste één keer ongepland heropgenomen 
binnen zes maanden. Daarnaast overleden binnen deze tijdsperiode 10% van 
de patiënten met een AMI een 22% van de patiënten met HF na ontslag. De 
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frequentie van deze ongewenste uitkomsten was het hoogst in de eerste week 
na ontslag. In vergelijking met patiënten met een AMI, hadden patiënten met 
HF een groter risico op ongewenste uitkomsten en dit risico was ook langer 
aanwezig. Hoofdstuk 2 onderzocht daarnaast of én welke risicofactoren het 
risico over de tijd beïnvloedden. Patiënten hadden het grootste risico op vroege 
heropname en overlijden wanneer er ook sprake was van de aanwezigheid van 
andere ziekten, een eerdere ziekenhuisopname in de afgelopen zes maanden, 
een niet-Nederlandsche achtergrond of wanneer zij alleen woonden.

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van modellen voor het voorspellen van  
ongeplande heropnames in acuut opgenomen hartpatiënten. We identificeerden 
60 studies die de resultaten beschreven van 81 verschillende ‘klinische 
predictiemodellen’, dat wil zeggen modellen die van toepassing zijn op 
opgenomen patiënten, en 766 voorspellers voor ongeplande heropname. De 
meeste van de klinische predictiemodellen presteerden matig tot slecht and bijna 
alle studies hadden een hoog risico op vertekening (‘bias’) (98,9%). Daarnaast 
was er weinig consistentie in de manier waarop de voorspellers werden gemeten. 
In de extern gevalideerde cohorten werd bij geen enkel predictiemodel een goed 
onderscheidend vermogen voor ongeplande heropname gevonden. GRACE was 
het enige predictiemodel dat voldoende onderscheidend vermogen liet zien in 
meerdere cohorten van patiënten met een acuut coronair syndroom of HF.

Hoofdstuk 4 presenteert gegevens over het onderscheidend vermogen van 
het screeningsinstrument van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) 
op heropname of overlijden binnen zes maanden bij oudere hartpatiënten 
die zijn opgenomen in het ziekenhuis. De VMS was maar beperkt in staat om 
het risico op heropname of overlijden accuraat te schatten (c-statistic 0.61, 
95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0.56-0.66). Het toevoegen van andere 
risicofactoren (Charlson comorbidity index en opnamediagnose) resulteerde 
in een redelijk onderscheidend vermogen (c-statistic 0.69, 95% BI 0.63-0.73). 
Om het tijdig identificeren van oudere hartpatiënten met een hoog risico op 
ongewenste uitkomsten mogelijk te maken, is meer onderzoek nodig naar de 
toegevoegde waarde van zowel ziekte-specifieke als geriatrische risicofactoren 
in klinische predictiemodellen voor deze patiëntengroep.

Deel 2: Leefstijlgerelateerde secundaire preventie van 
cardiovasculaire complicaties bij oudere hartpatiënten
Hoofdstuk 5 beschrijft leefstijlverandering bij oudere (≥ 65 jaar, n=245) 
versus jongere (< 65 jaar, n=579) patiënten met een coronaire hartziekte in 
de RESPONSE-2 studie. Dit was een onderzoek waarin drie laagdrempelig 
toegankelijke leefstijlprogramma’s werden aangeboden die gericht waren op 
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gewichtsvermindering, beweging en/of stoppen met roken. Deze zorg werd door 
verpleegkundigen gecoördineerd. Met de gegevens van het onderzoek werd een 
secundaire analyse uitgevoerd waarin het verbeteren van leefstijlgerelateerde 
risicofactoren werd vergeleken tussen oudere (≥ 65 jaar) en jongere patiënten 
(<65 jaar) in de eerste 12 maanden na ziekenhuisopname. Bij aanvang van de 
studie hadden oudere patiënten (gemiddelde leeftijd 69 jaar) meer ongunstige 
cardiovasculaire risicoprofielen en bijkomende aandoeningen ten opzichte van 
jongere patiënten (gemiddelde leeftijd 54 jaar). Na 12 maanden werd er tussen 
oudere en jongere patiënten geen statistisch significant verschil gevonden 
in verbetering van één of meer leefstijlgerelateerde risicofactoren (p-waarde 
effectmodificatie= 0,45, OR 1,67, 95% BI 1,22-2,31). Oudere patiënten hadden 
wel meer kans om 5% (of meer) gewichtsverlies te bereiken (OR oud 5,58, 95% 
BI 2,77-11,26 vs. OR jong 1.57, 95% BI 0,98-2,49, p=0.003). Jongere patiënten 
hadden meer kans om niet te verbeteren op leefstijlgerelateerde risicofactoren 
(OR oud 0,38, 95% BI 0,22-0,67 vs. OR jong 0.88, 95% BI 0,61-1,26, p=0,01). We 
concludeerden dat oudere patiënten, ondanks de ongunstigere cardiovasculaire 
risicoprofielen en de aanwezigheid van bijkomende aandoeningen, minstens 
evenveel succes kunnen bereiken als jongere patiënten op het verbeteren van 
leefstijlgerelateerde risicofactoren, wanneer zij een laagdrempelig toegankelijk 
leefstijlprogramma volgen.

Hoofdstuk 6 beschrijft de bevindingen van een kwalitatief onderzoek bij 
hartpatiënten van 70 jaar en ouder, naar hun perspectieven op leefstijlgerelateerde 
preventie in de eerste drie maanden na een ziekenhuisopname. In totaal kwamen 
acht thema’s naar voren die konden worden onderverdeeld in de determinanten 
Attitude, Social Influence en Self-Efficacy van het ASE-model. Binnen de 
determinant attitude werden drie thema’s gevonden: 1) perspectieven worden 
bepaald door de algehele gezondheid en gewoontes, 2) het voelen van dreiging 
als een drijfveer, en 3) het afwegen van de gezondheidsvoordelen ten opzichte van 
de kwaliteit van leven. Met betrekking tot de determinant sociale invloed werden 
twee thema’s gevonden: 4) zich zowel aangemoedigd als belemmerd voelen 
door familieleden, en 5) ‘de zorgprofessional zegt het’. Ten slotte werden voor 
de determinant self-efficacy drie thema’s gevonden, 6) ervaringen met eerdere 
leefstijlveranderingen, 7) het integreren van leefstijladviezen in het dagelijks 
leven, en 8) het gevoel beperkt te worden door functionele achteruitgang. We 
concludeerden dat de voorkeuren van patiënten en uitkomsten die gericht zijn 
op kwaliteit van leven en functionele onafhankelijkheid een goed uitgangspunt 
kunnen zijn wanneer zorgverleners leefstijlverandering met oudere patiënten 
bespreken. Het betrekken van de familieleden kan daarnaast bijdragen aan 
leefstijlgerelateerde preventie in het dagelijks leven van oudere hartpatiënten.  
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Deel 3: De ontwikkeling en evaluatie van een transmurale 
interventie voor oudere hartpatiënten
Hoofdstuk 7 beschrijft de opzet van de Cardiologische Zorgbrug studie, een 
multicenter gerandomiseerd onderzoek bij in het ziekenhuis opgenomen 
hartpatiënten van 70 jaar en ouder, met een hoog risico op heropname en 
overlijden na ontslag. We ontwikkelden een interdisciplinaire transmurale 
interventie waarbij er zorg tijdens ziekenhuisopname en na ontslag thuis 
werd aangeboden. Hierbij werden drie vormen van zorg gecombineerd. 
Allereerst casemanagement, generalistische zorg waarbij de zorgvraag van de 
patiënt op lichamelijk, psychisch, sociaal en functioneel gebied in kaart wordt 
gebracht. Ten tweede, diseasemanagement ofwel ziekte-specifieke zorg, dat 
onder andere gericht is op vroegtijdig signaleren van achteruitgang in de 
(cardiologische) gezondheid, begeleiding bij medicatie en bij leefstijl. En ten 
derde, hartrevalidatie aan huis, dat onder andere gericht is op het revalideren 
in spierkracht, conditie, inspanningsvermogen en vertrouwen in het lichaam. 
De zorg werd gecoördineerd door verpleegkundigen. Alle patiënten kregen een 
uitgebreide geriatrische anamnese en de interventiegroep ontving aanvullend 
een geïntegreerd zorgplan, een ‘warme’ overdracht met de wijkverpleegkundige 
in het ziekenhuis, en huisbezoeken binnen twee dagen, één, drie en zes weken. 
De wijkverpleegkundige werkte samen met een apotheker om de juiste medicatie 
te verstrekken en medicatiefouten te voorkomen én met een fysiotherapeut die 
hartrevalidatie aan huis uitvoerde. De gecombineerde primaire uitkomst van 
het onderzoek was het aantal ongeplande heropnames of overlijden binnen zes 
maanden na ziekenhuisopname.

Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van de Cardiologische Zorgbrug studie 
op de primaire gecombineerde uitkomst (ongeplande heropname of overlijden 
binnen zes maanden). In totaal werden 306 patiënten geïncludeerd (51% 
man, gemiddelde leeftijd 82 jaar). 67% van de interventiecomponenten 
werd in de praktijk uitgevoerd: 75% van de interventiecomponenten tijdens 
ziekenhuisopname, 35% in de ontslagfase en 64% in de thuisfase. Het optreden 
van de primaire uitkomst (heropname of overlijden) was hoog in beide groepen: 
54% (83/153) in de interventiegroep en 48% (73/153) in de controlegroep (Relatief 
Risico (RR) 1,14, 95% BI 0,91-1,42, p=0,253). Na 12 maanden werden vergelijkbare 
resultaten op deze uitkomst gevonden. Voor de uitkomsten heropname (op drie, 
zes en twaalf maanden) en overlijden (op drie en twaalf maanden) werden geen 
statistisch significante verschillen waargenomen tussen de interventie- en de 
controlegroep. Echter, binnen twaalf maanden overleed 39% van de patiënten in 
de interventiegroep en 27% van de patiënten in de controlegroep (RR 1,44, 95% 
BI 1,04-2,00, p=0,028). Deze resultaten laten zien dat de Cardiologische Zorgbrug 
studie niet in staat was om het hoge risico op heropname en overlijden bij 
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kwetsbare oudere hartpatiënten te verminderen. Mogelijk heeft de geselecteerde 
patiëntengroep geen baat meer bij hoog-intensieve preventieve interventies. 
Andere interventies, die meer gericht zijn op comfort en kwaliteit van leven, 
zouden beter kunnen aansluiten bij kwetsbare oudere hartpatiënten. 

Hoofdstuk 9 onderzocht de ervaringen van patiënten die deelnamen aan 
de interventiegroep van de Cardiologische Zorgbrug studie. Drie thema’s 
kwamen naar voren: 1) waardering voor de continuïteit van zorg; 2) wisselende 
ervaringen met herstel; en 3) de aanwezigheid van een bestaand zorgnetwerk. 
Deelnemers voelden zich in de Cardiologische Zorgbrug studie gesteund 
door de begeleiding van zorgverleners na ontslag wat bijdroeg aan de ervaren 
continuïteit van zorg. Patiënten hadden wisselende ervaringen met de bijdrage 
van de Cardiologische Zorgbrug studie aan het herstel. Sommige deelnemers 
ervaarden fysieke verbeteringen, terwijl anderen zich belemmerd voelden in 
hun herstel door bijkomende ziekten of door kwetsbaarheid. De huisbezoeken 
van de wijkverpleegkundige werden gewaardeerd, al zagen niet alle deelnemers 
de meerwaarde ervan in. Deelnemers met een bestaand professioneel 
zorgnetwerk benaderden bij voorkeur dit netwerk in plaats van de zorgverleners 
binnen de Cardiologische Zorgbrug. De conclusie van deze kwalitatieve studie 
was dat de intensiteit en inhoud van de Cardiologische Zorgbrug studie in de 
toekomst meer op maat zou kunnen worden aangeboden door de interventies 
nog meer af te stemmen op de zorgbehoeftes van oudere hartpatiënten. 
Hierbij kan nog meer rekening gehouden worden met hun kwetsbaarheid, 
zelfmanagementvaardigheden en het bestaande zorgverlenersnetwerk, zowel 
professioneel als informeel. 

Dit proefschrift onderzocht de integratie van cardiologische en geriatrische 
zorg voor oudere hartpatiënten. Hoofdstuk 10 beschrijft een discussie van 
de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift voor onderzoek, praktijk en 
onderwijs. Onze bevindingen laten zien dat de ziektelast en de sterftekans 
bij oudere hartpatiënten zeer hoog zijn. De integratie van cardiologische en 
geriatrische zorg dienen de komende jaren een prioriteit te zijn, ook vanwege de 
toename van het aantal oudere hartpatiënten. Vanuit dit proefschrift kunnen een 
aantal aanbevelingen worden gedaan. 

Ten eerste, de huidige modellen om risico te schatten (‘predictiemodellen’) 
zijn onvoldoende in staat om oudere hartpatiënten te identificeren die een hoog 
risico op ongewenste uitkomsten hebben. Toekomstig onderzoek is nodig om te 
onderzoeken of het beter is om voor deze doelgroep predictiemodellen te maken 
met een combinatie van ziekte-specifieke en geriatrische risicofactoren. Er kan 
momenteel geen goed onderscheid gemaakt worden tussen patiënten met een 
hoog risico en een zeer hoog risico op ongewenste uitkomsten. Zolang hiervoor 
nauwkeurige modellen ontbreken, wordt dit niet aanbevolen aan de praktijk. 
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Ten tweede, een hogere leeftijd zou geen reden moeten zijn om oudere patiënten 
uit te sluiten van leefstijlgerelateerde interventies ter secundaire preventie van 
cardiovasculaire complicaties. Bij het bespreken van leefstijlveranderingen 
dient rekening gehouden te worden met de behandelvoorkeuren van oudere 
hartpatiënten en met uitkomsten die voor hen belangrijk zijn, zoals kwaliteit van 
leven en functionele onafhankelijkheid. 

Ten derde was de intensieve transmurale interventie van de Cardiologische 
Zorgbrug niet in staat om het zeer hoge risico op heropname of overlijden te 
verlagen. Andere, effectieve interventies zouden kunnen worden ontwikkeld. 
Alternatief kunnen de bevindingen leiden tot de conclusie dat deze groep patiënten 
meer baat kan hebben bij interventies die zich richten op kwaliteit van leven en 
naar comfort door het verzachten van klachten (‘palliatieve’ interventies). Er is 
meer onderzoek nodig om dat onderscheid te kunnen maken, tussen individuele 
patiënten die baat hebben bij intensieve preventieve interventies en patiënten die 
meer baat hebben bij palliatief beleid. 


