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Alumni Event Faculteit Gezondheid

19 april 2018



PROGRAMMA

19.00 – 19.45 Centrale lezing

19.45 – 20.00 Pauze        

20.00 – 21.00 Workshops

21.00 – 21.45 Borrel 

2



WORKSHOPS

Oefentherapie: Samenwerken met de omgeving van ouderen; hoe doen we dat?

Johanneke Pulles

Fysiotherapie: Training van ouderen na ziekenhuisopname (vol)

Jesse Aarden & Angelique van Hout–Heinen

Verpleegkunde: Ouderen en kanker

Doris van Abbema

3



INTRODUCTIE BIANCA BUURMAN

Haastige spoed is zelden goed – het belang van samenwerken bij 

acute zorgvragen van ouderen
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Haastige spoed is zelden goed: 
samenwerken aan betere uitkomsten

voor ouderen

Bianca Buurman
Hoogleraar Acute Ouderenzorg AMC & lector Transmurale Ouderenzorg HvA



Wat kunt u verwachten

1. Veroudering, multimorbiditeit en 
beperkingen

2. Impact van een acute ziekenhuisopname

3. Hoe kom je tot goede samenwerking?

4. Voorbeeld van thuisrevalidatie 



Multimorbiditeit: aanwezigheid van 2 of meer ziekten

Barnett et al, 2012, Lancet



The Lancet 2012 380, 37-43DOI: (10.1016/S0140-6736(12)60240-2) 

Er zijn grote verschillen op basis van 

sociaal-economische status



Nationaal kompas volksgezondheid, 
2014

Beperkingen in mobiliteit



Wat is normale veroudering van de 
spier?

• Spiermassa maximaal op leeftijd van 30 jaar

• Daarna verlies van 1-2% per jaar

• Op 80-jarige leeftijd is spiermassa met 45% 
afgenomen: zorgt voor afname functionele reserves





Impact van een ziekenhuisopname op 
het functioneren en herstel
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Jaarlijks worden 735.000 65-plussers in het ziekenhuis 

opgenomen

Tussen 65-80 jaar : 1 op de 4 wordt opgenomen

Boven de 80 jaar : 1 op de 3 wordt opgenomen



Opnameduur wordt steeds 

korter

Herstel vindt thuis plaats of 

binnen ELV/GRZ



Aantal vragen

• Hoeveel % van de ouderen heeft na een acute 

ziekenhuisopname beperkingen in functioneren?

• Wat bepaalt de uitkomst van ouderen?
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Functieverlies bij ouderen acuut opgenomen in 
het ziekenhuis

• 30 % van de 70-plussers heeft 3 maanden na een 
acute opname een nieuwe ADL-beperking.

• Van deze patiënten is na 1 jaar : 
•30.1 %  hersteld
•28.6% verder achteruitgegaan in ADL 
functioneren
•41.3 % overleden

Boyd CM et al. J Am Geriatr Soc. 2008 
Dec;56(12):2171-9.



Functieverlies tijdens inactiviteit en ziekenhuisopname

Ouderen van 70 jaar en ouder

5 jaar gevolgd

Effect van 

1. Verminderde activiteit

2. Ziekenhuisopname     

Verminderde activiteit

Ziekenhuisopname

5 keer verhoogde kans op 

beperkingen

61 keer meer kans op beperkingen

Gill TM, Allore HG, Holford TR, Guo Z. Hospitalization, restricted activity, and the development 

of  disability among older persons. JAMA 2004;292:2115-2124.



Wat bepaalt hoe oudere ziekenhuis uitkomt?

A

B

C

D

Covinsky et al, 2011, JAMA



Welke problemen zien we bij opname?

• Hele kwetsbare ouderen:

- 5 of meer medicijnen : 80%

- Val in laatste 6 maanden : 52%

- Ondervoeding : 50%

- Overbelasting mantelzorg : 50%

- Pijn : 46%

- Cognitieve stoornis (MMSE<24)     : 40%

Veel van deze geriatrische problemen zijn na ontslag niet 
opgelost en soms nog erger geworden

En veel problemen waren voor opname al aanwezig



Patiënt 2 Hospital-ADL onderzoek



Apathie

Valangst 

Valangst

“Dat vind ik een fout van de dokter. Door mijn 
bloedverdunners, mag ik niet vallen. En dat maakt je 

dan onzeker van ik mag niet vallen. Ik had daar 
eigenlijk nooit bij stil gestaan totdat mijn huisarts en 

cardioloog het zeiden u moet oppassen met vallen 
(lacht). Daar raak ik wel weer overheen hoor.”

Vermoeidheid

Vermoeidheid

“Ik ben zo moe! Het is ja, of het nou een 
speciale griep was, of wat ik weet het niet, 

maar ik ben uitgewoond.  Alsof ik m’n eigen 
verwaarloosd heb.”

Apathie
“Ik hoop dat ik weer wat meer zin krijg in 
dingen. Want ik erger me wel eens aan 

mezelf,  dat ik denk verdomme mens, doe 
toch eens een beetje wat! Dan denk ik he 
verdorie weer een dag naar de knoppen.  

Waar ik niks gedaan heb.”

van Seben & Reichardt et al., 2017, Gerontologist

Geen eetlust

Geen eetlust 
“Ik eet kleinere porties. M’n vriendin zei je eet 
muizenhapjes en je poept muizenkeutels. Nou 
was ze daar niet bij maar, ik had niet zoveel 

zin.” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL5qLCov7RAhWCyBoKHb8UAKMQjRwIBw&url=http://www.wur.nl/nl/nieuws/Ondervoeding-bij-ouderen-voorkomen-Goede-taakverdeling-in-monitoring-en-behandeling-is-noodzakelijk.htm&bvm=bv.146094739,d.d2s&psig=AFQjCNHR8ChR7719x-59crQciQrRWeB0Kg&ust=1486565914668893
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL5qLCov7RAhWCyBoKHb8UAKMQjRwIBw&url=http://www.wur.nl/nl/nieuws/Ondervoeding-bij-ouderen-voorkomen-Goede-taakverdeling-in-monitoring-en-behandeling-is-noodzakelijk.htm&bvm=bv.146094739,d.d2s&psig=AFQjCNHR8ChR7719x-59crQciQrRWeB0Kg&ust=1486565914668893
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Reichardt, Van Seben, Aarden et al, in progress, 2017

Symptomen die ouderen ervaren tijdens en na opname
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Van Rijn et al, submitted

Kosten geassocieerd met functionele achteruitgang



Samenvatting 1

• Functionele achteruitgang komt veel voor

• Geriatrisch assessment, zorg in ziekenhuis, 
ernst ziekte & nazorg bepalen uitkomsten

• Functionele achteruitgang gaat gepaard met 
hoge kosten & vermindering kwaliteit van 
leven zou speerpunt moeten zijn in de zorg



Hoe kunnen we samen zorgen dat ouderen
zoals mw Pothoff weer herstellen thuis

Wat is dan nodig?



Samenwerking is de sleutel: aantal tips

1. Formuleer een gezamenlijke visie: hoe wil je 

samenwerken

2. Gebruik best beschikbare evidence

3. Definieer de patiëntrelevante uitkomsten die je in 

de keten wil bereiken

4. Betrek ouderen bij de ontwikkeling 

5. Betrek zorgverzekeraar vanaf de start

6. Laat je niet tegenhouden door regelgeving

7. Onderwijs en arbeidsmarktperspectief
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- Transmurale zorgbrug trial 
in Nederland

- Patiënten van interne 
geneeskunde 

- Risico op  functieverlies
- Combinatie van CGA & 

transitional care
- Doel: verbeteren 

functioneren en 
verminderen mortaliteit

- 25% lagere sterfte 6-
maanden na ontslag (25% vs
31%)

- Kortere ligduur
- Lagere kosten
- Vermindering van 

medicatiefouten
- Geen verbetering in 

functioneren



Stap 2

• Waarom is dit nu niet gelukt?

• Waar moeten we op ingrijpen in 
interventiestudie?

kwalitatief onderzoek naar herstel

kwantificeren in hospital-ADL

systematic review naar thuisrevalidatie



Effectiviteit thuisrevalidatie

Verweij et al, 2017, submitted



Relevante uitkomsten voor ouderen: ICHOM.org
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Cardiac Care Bridge-program
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Cardiac Care Bridge-program

Home visits by community-care nurse ( 2 days, 1 week, 3 weeks and 6 weeks):
- Follow-up of integrated care plan
- Early detection of complications 
- Medication reconciliation
- Lifestyle promotion

Nine home-based rehabilitation sessions by physiotherapist within 6 weeks

Comprehensive geriatric assessment within 48u

Randomization within 72u

Integrating cardiac and geriatric care in an integrated care plan within 72u

In-hospital visit of community-care nurse before discharge: 
- Meeting with patient
- Handover of integrated care plan by the cardiac nurse
- Medication handover 

 

Inclusion of cardiac patients ≥ 70 according to the Dutch Safety Management Program 
(VMS), screening on delirium, fall risk, malnutrition, functional status: 

- Age 70-79 VMS-score ≥ 2, 
- Age ≥ 80 VMS-score ≥ 1

    And non- or mild cognitive impairment, MMSE ≥ 15



Cardiologische zorgbrug: netwerk van 
zkhs, wijkteams en fysiotherapeuten



Multi-disciplinair
trainings
programma



Financiële kaders 
belemmeren bekostiging:
thuisrevalidatie cardio

1. fysio in aanvullend 
pakket

2. voor GRZ 1 nacht 
opname in vph nodig

3. voor hartrevalidatie; 
geen passend aanbod 
& plafond

Dus onderzoeken we nu 
kosteneffectiviteit



Vind het thema waarop 

jullie met elkaar willen 

werken aan verbetering 

van de zorg voor 

ouderen na 

ziekenhuisopname!



Vragen?

• Bianca Buurman: b.m.vanes@amc.nl

• @bmbuurman

mailto:b.m.vanes@amc.nl

