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saMenvatting

kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging 
risiCofaCtoren, MeetinstruMenten en saMenhangende zorg

In vergrijzende samenlevingen is de zorg voor het toenemende aantal kwetsbare ouderen 

een grote uitdaging voor de gezondheidszorg. Kwetsbaarheid betekent dat ouderen een 

verhoogde kans hebben op negatieve gezondheidsuitkomsten (zoals functionele beper-

kingen, ziekenhuisopnames of overlijden). Kwetsbaarheid ontstaat door het verlies van 

hulpbronnen en/of fysieke reservecapaciteit. Kwetsbaarheid kan op verschillende manieren 

gemeten worden, en kan fysiek zijn of multidimensionaal (fysiek, psychologisch, sociaal). 

De meeste instrumenten om fysieke kwetsbaarheid te meten bevatten componenten 

zoals gewichtsverlies, uitputting, afnemende loopsnelheid, spierzwakte en beperkte fysieke 

activiteit. 

Om in te spelen op de toenemende zorgvraag van kwetsbare ouderen, heeft het Mi-

nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Nationaal Programma Ouderenzorg 

opgezet. Dit programma is gestart in 2008 en stimuleerde onderzoek naar kwetsbaarheid 

bij ouderen en het ontwikkelen van (innovatieve) zorginterventies voor kwetsbare ouderen 

(zowel thuiswonende ouderen als ouderen in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige 

zorg). De uitvoering lag bij de acht Nederlandse universitair medische centra, in samen-

werking met maatschappelijke partners. Dit proefschrift is geschreven als onderdeel van 

een groot onderzoeksproject binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg, en bevat 

studies die inzichten opleveren voor zowel de volksgezondheid als de klinische praktijk. De 

studies dragen bij aan drie belangrijke stromingen binnen het onderzoek naar kwetsbaar-

heid: epidemiologie (risicofactoren voor kwetsbaarheid en gevolgen van kwetsbaarheid), 

instrumenten om kwetsbaarheid te meten, en interventies gericht op kwetsbare ouderen 

(samenhangende zorg in de samenleving). Daarbij maakten we gebruik van data uit ver-

schillende onderzoekspopulaties: ouderen binnen de huisartspraktijk, in het ziekenhuis en 

in de algemene bevolking. 

Risicofactoren

Er zijn bepaalde groepen ouderen die een grotere kans hebben om kwetsbaar te worden. 

Een belangrijke voorspeller van kwetsbaarheid is opleidingsniveau. In hoofdstuk 2 onder-

zochten we de relatie tussen opleidingsniveau en kwetsbaarheid gedurende een lange 

tijdsperiode, en we bekeken in hoeverre het verband tussen opleidingsniveau en kwets-
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baarheid werd verklaard door materiële factoren, biomedische factoren, gedragsfactoren, 

sociale factoren en mentale factoren. We gebruikten daarvoor data van de Longitudinal 

Aging Study Amsterdam (LASA), over een periode van 13 jaar. Onze resultaten lieten zien 

dat ouderen (65 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau vaker kwetsbaar waren dan 

ouderen met een hoog opleidingsniveau, en dat de verschillen tussen opleidingsgroepen 

even groot bleven gedurende de 13 jaar van de studie. De verschillende groepen verklarende 

factoren konden gezamenlijk 76% van de longitudinale associatie tussen opleidingsniveau 

en kwetsbaarheid verklaren. Alle factoren, behalve sociale factoren, hadden een bijdrage 

in de verklaring van het verband. Individuele factoren met de grootste verklarende kracht 

waren: het inkomen, self-efficacy, cognitief functioneren, obesitas en de aanwezigheid van 

chronische ziekten. 

In hoofdstuk 3 en 4 richtten we ons op factoren die mogelijk belangrijk zijn in het 

voorkomen of uitstellen van negatieve gezondheidsuitkomsten bij kwetsbare ouderen: de 

psychosociale hulpbronnen van een persoon. In hoofdstuk 3 onderzochten we in hoeverre 

psychosociale hulpbronnen het effect van kwetsbaarheid op functionele achteruitgang en 

mortaliteit kunnen beïnvloeden (effect modificatie). We gebruikten data van LASA (ouderen 

58 jaar en ouder) over een periode van 3 jaar. Psychosociale hulpbronnen die we hebben 

meegenomen in deze studie zijn mastery, self-efficacy, ontvangen instrumentele steun 

en ontvangen emotionele steun van naasten. We vonden geen bewijs voor de modifice-

rende rol van psychosociale hulpbronnen in de relatie tussen kwetsbaarheid en negatieve 

gezondheidsuitkomsten, omdat er geen statistisch significante interactie-effecten waren 

tussen psychosociale hulpbronnen en kwetsbaarheid (met functionele achteruitgang en 

mortaliteit als uitkomstmaten). Psychosociale hulpbronnen beschermen dus niet tegen 

negatieve gezondheidsuitkomsten bij kwetsbare ouderen in de algemene bevolking. In 

hoofdstuk 4 voerden we een vergelijkbare studie uit in een populatie van ouderen in het 

ziekenhuis. We onderzochten het verband tussen psychosociale factoren en kwetsbaarheid, 

en in hoeverre psychosociale factoren het verband tussen kwetsbaarheid en negatieve uit-

komsten konden beïnvloeden. We bekeken de volgende negatieve uitkomsten: mortaliteit 

na 1 jaar, lang ziekenhuisverblijf (meer dan 12 dagen), een nieuwe ziekenhuisopname via 

de spoedeisende hulp binnen één maand en verplaatsing naar een hogere zorgcategorie 

(bijvoorbeeld verpleeghuis). De data voor deze studie was afkomstig van patiënten van 

70 jaar en ouder die zijn opgenomen in een subacute afdeling (Geriatric Evaluation and 

Management Unit, GEMU) van een ziekenhuis in Australië. De volgende psychosociale 

factoren werden meegenomen in deze studie: gevoel van welbevinden, mastery, sociale 

activiteiten, tevredenheid met de woonomgeving, sociale relaties, angst en depressie. Wel-

bevinden, mastery, angst en depressie waren geassocieerd met kwetsbaarheid. In deze 
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studie zagen we wel interactie-effecten tussen kwetsbaarheid en psychosociale factoren. 

We vonden een significant interactie-effect tussen kwetsbaarheid en mastery voor alle 

negatieve uitkomsten. Daarnaast vonden we voor één of meer negatieve uitkomsten een 

significant interactie-effect tussen kwetsbaarheid en welbevinden, angst, sociale activitei-

ten of tevredenheid met de woonomgeving. De resultaten van hoofdstuk 3 en 4 laten zien 

dat psychosociale hulpbronnen waarschijnlijk niet beschermen tegen negatieve gezond-

heidsuitkomsten van kwetsbare ouderen in de algemene bevolking, maar dat deze factoren 

tegelijkertijd wel bescherming kunnen bieden tegen negatieve uitkomsten bij kwetsbare 

ouderen in het ziekenhuis. 

Meetinstrumenten

In hoofdstuk 5 hebben we de diagnostische waarde onderzocht van vijf simpele instru-

menten om kwetsbare ouderen te identificeren in de huisartspraktijk. We maakten daarbij 

gebruik van data van de Identificatie Kwetsbare Ouderen (IKO) studie, een cross-sectionele 

studie onder 102 ouderen van 65 jaar en ouder binnen één huisartspraktijk in Amsterdam. 

Vijf simpele instrumenten om kwetsbaarheid te meten (klinische beoordeling huisarts, po-

lyfarmacie -gebruik van 5 of meer medicijnen-, de Groningen Frailty Indicator, de PRISMA-7 

vragenlijst, en de ervaren gezondheid van de patiënt) werden vergeleken met twee refe-

rentiestandaarden: kwetsbaarheid volgens de criteria van Fried en kwetsbaarheid volgens 

een multidisciplinair expert panel. Van de vijf simpele instrumenten kwam de PRISMA-7 

vragenlijst het beste overeen met beide referentiestandaarden.

Samenhangende zorg 

In hoofdstuk 6 beschrijven we het design van de Frail older Adults: Care in Transition 

studie (ACT). Dit is een zogenaamd ‘stepped wedge randomised controlled trial’, een ge-

randomiseerd experiment waarin we gedurende 24 maanden een nieuw zorgmodel (het 

Geriatrisch Zorgmodel) introduceerden voor kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder in 

35 huisartspraktijken in twee regio’s Nederland, Amsterdam en West-Friesland. Het Ge-

riatrisch zorgmodel is gebaseerd op het Chronisch Zorgmodel, en heeft als doel om de 

kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren, en daardoor ook hun kwaliteit 

van leven en andere uitkomsten te verbeteren. Het Geriatrisch Zorgmodel is ontwikkeld 

om gezondheidsrisico’s bijtijds te identificeren, om actieve inbreng van ouderen zelf tijdens 

het zorgproces te stimuleren en om de coördinatie tussen zorgverleners te verbeteren. In 

het Geriatrisch Zorgmodel wordt gepersonaliseerde zorg (gebaseerd op multidisciplinaire 

geriatrische assessments) gecombineerd met de begeleiding en coördinatie door een ge-

riatrisch expert team.
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Om kwetsbare ouderen adequate zorg te kunnen bieden moet men inzicht hebben in hun 

zorgbehoeften. In hoofdstuk 7 hebben we gebruik gemaakt van de baseline data van ACT 

om de ervaren zorgbehoeften van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk te beschrij-

ven, en om te onderzoeken in hoeverre deze behoeften vervuld zijn. Daarnaast bekeken 

we in hoeverre zorgbehoeften samenhangen met patiëntkenmerken. We maakten gebruik 

van het Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE), een multidimensionaal 

behoeftebeoordelingsinstrument. Onze resultaten lieten zien dat kwetsbare ouderen veel 

behoeften rapporteren in het fysieke domein en in het omgevingsdomein, zoals behoeften 

op het gebied van voedselbereiding, het huishouden, behandeling voor fysieke problemen 

of ziekten, en mobiliteitsbeperkingen. Echter, de meeste ouderen gaven aan voldoende 

hulp te ontvangen voor deze behoeften. Onvervulde behoeften werden voornamelijk 

gerapporteerd in het psychosociale domein, zoals behoeften met betrekking tot eenzaam-

heid, sociale isolatie, dagbesteding en informatievoorziening over ziekten, medicatie of 

behandeling. De zorgbehoeften, vervuld of onvervuld, werden het sterkst bepaald door 

functionele beperkingen en de mate van kwetsbaarheid van de patiënt.

In hoofdstuk 8 rapporteren we de effecten van het Geriatrisch Zorgmodel op de kwa-

liteit van leven van kwetsbare ouderen. Dit hebben we onderzocht in de ACT studie, een 

‘stepped wedge randomised controlled trial’ gedurende een periode van 24 maanden, 

onder 1147 ouderen in 35 huisartspraktijken.  Huisartspraktijken werden gerandomiseerd 

over vier groepen, die elk een ander startmoment van de interventie hadden (0, 6, 12 of 

18 maanden na de baseline meting). Tot het startmoment van de interventie boden de 

praktijken reguliere zorg aan kwetsbare ouderen. Bij ouderen in interventiegroep werd 

elke zes maanden een uitgebreid geriatrisch assessment afgenomen (interRAI CHA) tijdens 

een huisbezoek van een praktijkverpleegkundige of POH. Dit assessment werd gevolgd 

door een gepersonaliseerd zorgplan. Praktijkverpleegkundigen werkten nauw samen met 

huisartsen, en werden begeleid en getraind door geriatrische expert teams. Voor patiënten 

met complexe zorgbehoeften werden multidisciplinaire overleggen georganiseerd door 

de geriatrische expert  teams, waarbij ook andere zorgverleners werden uitgenodigd. 

We vonden in deze studie geen effecten van het Geriatrisch Zorgmodel op de primaire 

uitkomstmaat, kwaliteit van leven, gemeten met de SF-12. Daarnaast vonden we ook geen 

effecten op de meeste secundaire uitkomstmaten: gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 

leven, ADL (activiteiten van het dagelijks leven) beperkingen, psychologisch welbevinden, 

zelfgerapporteerde gezondheid, sociaal functioneren en ziekenhuisopnames. Tegelijkertijd 

vonden we een significant, maar klein effect op IADL (instrumentele activiteiten van het 

dagelijks leven) beperkingen bij ouderen die de interventie 18 maanden ontvingen. IADL 

beperkingen namen toe voor alle ouderen gedurende de 2 jaar van de studie, maar bij 
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ouderen in de interventiegroep namen de beperkingen minder snel toe. Deze effecten 

waren sterker in drie subgroepen, en waren in deze groepen al na 12 maanden aanwezig: 

ouderen die thuiszorg ontvingen bij aanvang van de studie, alleenstaanden, en ouderen 

van 80 jaar en ouder. 

Tot slot, in hoofdstuk 9 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift weerge-

geven, en gerelateerd aan recente literatuur. Daarnaast worden conceptuele en methodo-

logische beperkingen, implicaties voor de klinische praktijk en suggesties voor toekomstig 

onderzoek besproken. We concluderen dat aandacht voor kwetsbaarheid bij ouderen nodig 

blijft in de klinische praktijk en in toekomstig wetenschappelijk onderzoek.


