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Programma

1. Opening en doelstelling 
2. Presentatie en Kahoot quiz
3. Brainstorm over relevante aspecten rondom ‘training van 

ouderen na ziekenhuisopname’ aan de hand van flappen
4. Afsluiting en vervolg



Opening en doelstelling

Doelstellingen:
• Kennis delen aan de hand van onderzoeken HvA – AMC
• Behoefte peilen voor vervolg scholing



Presentatie en Kahoot quiz

Korte introductie onderzoek Hospital ADL
Kahoot quiz
Toelichting op antwoorden



Covinsky et al., 2011

Factoren die bijdragen aan ziekenhuis-gerelateerd functieverlies



Doel studie

Mechanisme dat ten grondslag ligt aan functieverlies verder 
ontrafelen met als doel betere interventies te ontwikkelen 
die herstel in functioneren bevorderen



Design Hospital-ADL studie
• Multicenter: 6 ziekenhuizen

• AMC, Tergooi Blaricum, Isala, BovenIJ 
ziekenhuis, MC Slotervaart, Meander MC

• Longitudinaal 
• minimaal 5 meetmomenten

• Prospectief 
• begin oktober 2015 - heden

• Cohort 
• totaal 401 patiënten



Mobiel geriatrieteam met vaste kern van 6 mensen, met daarbij: 
-Circa 20 studenten die huisbezoeken uitvoerden
-Circa 4000 metingen uitgevoerd bij 401 ouderen



Inclusie- en exclusiecriteria
• Inclusie:

• 70 jaar en ouder
• Acuut opgenomen op de afdeling interne geneeskunde, 

cardiologie of geriatrie voor meer dan 48 uur 
• Nederlands kunnen verstaan en spreken

• Exclusie:
• Levensverwachting ≤ 3 maanden
• MMSE < 15 of delier
• Te ziek om deel te nemen
• Beperkingen in alle 6 basisactiviteiten (Katz-6)



Tijd Inhoud Locatie

1 ≤48u na 
opname

• CGA (cognitief, functioneel, sociaal, somatisch, zorggebruik)
• Fysieke testen & fitbit
• Bloed (2x)

2 Tijdens 
opname

• Verkort CGA 
• Fysieke testen & Fitbit

3 Ontslag • CGA (cognitief, functioneel, sociaal, somatisch, zorggebruik)
• Fysieke testen & Fitbit

4 1 mnd na 
ontslag

• CGA (cognitief, functioneel, sociaal, somatisch, zorggebruik)
• Fysieke testen

5 2 mnd na 
ontslag

• CGA (functioneel, psychisch, somatisch, zorggebruik)

6 3 mnd na 
ontslag

• CGA (cognitief, functioneel, sociaal, somatisch, zorggebruik)
• Fysieke testen

Procedure

CGA=Comprehensive Geriatric Assessment 



Patiëntkarakteristieken
Ziekenhuis 
AMC Amsterdam
BovenIJ ziekenhuis Amsterdam Noord
Tergooi Blaricum
Slotervaart MC Amsterdam
Meander MC Amersfoort
ISALA Zwolle 

28%
26%
20%
15%
8%
4%

Geslacht
Man 52%
Leeftijd 
Gemiddelde (range) 80 (70-99)
Burgerlijke staat
Gehuwd/Samenlevend 51.8%
Woonsituatie
Zelfstandig met anderen
Aanleunwoning
Verzorgingshuis/Verpleeghuis

48%  
10% 
 6%



Kahoot quiz

1. Pak de mobile telefoon, tablet of computer
2. Open browser
3. Ga naar kahoot.it
4. Vul game pin nummer in (komt op het scherm)
5. Kies een duidelijk naam
6. Doe mee met de quiz! Succes.

http://www.kahoot.it/




























Brainstrom 
Flap 1:
Welke instrumenten gebruikt u om spierkracht te meten bij u oudere patient?
Hoe gebruikt u deze informatie bij deze patient?

Flap 2:
Meet u spiermassa bij uw patient? Zo ja met welk instrument?
Hoe gebruikt u deze informatie bij deze patient?

Flap 3:
Welke instrumenten gebruikt u om loopsnelheid te meten?
Hoe gebruikt u deze informatie bij deze patient?



Brainstrom 
Flap 4: 
Op welke wijze brengt u de voedingstoestand van uw patient in kaart?
Hoe gebruikt u deze informatie bij deze patient fysiotherapeutisch?

Flap 5: 
Op welke wijze brengt u geriatrische syndromen in kaart (depressie, cognitie, 
incontinentie, vermoeidheid, apathie, delier)

Flap 6: 
Hoe geeft u training voor ouderen na acute ziekenhuisopname (Denk aan duur, 
frequentie en intensiteit, type training (functioneel/ geïsoleerd)?



Afsluiting 

• Inzicht in training voor ouderen gekregen?
• Kennis delen met collegae?
• Interesse in vervolg scholing?
• Start van een netwerk rondom ouderenzorg?
• …………


