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Creating tomorrow



Aanleiding Hospital ADL studie
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Presentator
Presentatienotities
Ouderen met vaak multiple problematiek krijgen infectie, exacerbatie COPD of cardiale klachten Meestal via huisarts naar de EHBO en worden vervolgens opgenomen op de afdeling Opname in ziekenhuis met acute ziekte met bijbehorende reacties in het lichaam zoals inflammatieBehandelplan vaak gericht op medisch probleem -> medisch onderzoek, medicatieGevolgen acute opname voor ouderen vaak groot onafhankelijk van de ernst van de ziekte 1/3 van ouderen heeft functieverlies na acute opname (Boyd et al, JAGS, 2008; Buurman et al, Plos One, 2011)Onderzoeksvraag: welke factoren zijn gerelateerd aan het functieverlies na ziekenhuisopname



Hospital ADL studie (n=400)
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Opname Ontslag 1 maand na 
ontslag

3 maanden 
na ontslag
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Presentator
Presentatienotities
Prospectief longitudinaal onderzoek met 4 meetmomentenMetingen in 6 ziekenhuizen en in de thuissituatie door fysiotherapeut en psycholoogDemografische, fysieke en psychologische gegevens verzameldN=400, leeftijd > 70 jaar (gemiddelde 80 jaar)



Resultaten geriatrische syndromen
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Geriatrische syndromen bij ontslag Prevalentie

Psychologisch
Depressieve symptomen 23%
Apathie 58%
Somatisch
Vermoeidheid 77%
Pijn, ondervoeding, incontinentie 37-40%
Functioneel
Angst om te vallen 40%
Mobiliteitsbeperking 50%
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Van Seben et al. 2020, Reichardt et al. 2020, van Dronkelaar et al. 2019



Fysieke activiteit (Fitbit)

Hospital ADL studie5 Creating tomorrow
Kolk et al. 2021



Conclusie en vervolg
• Inzicht in factoren die relatie hebben met functieverlies
• Van ‘foto’ naar ‘film’ om kwetsbare ouderen te volgen
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• Naast Centre of Expertise UV ook Centre of Expertise AI

• Smart Health AI Lab is in oprichting

Presentator
Presentatienotities
Acuut opgenomen ouderen ervaren nog veel problemen 3 maanden na ontslagHoog aantal geriatrische syndromenFysiek functioneren bij 40% niet op niveau van onafhankelijke functionerenOuderen bewegen weinig in ziekenhuis en 2 x zoveel bij thuiskomstDeel van de groep ouderen risico voor toekomstige achteruitgangOnderzoek Hospital ADL maakt op verschillende momenten ‘foto’ van de patiëntVervolgonderzoek maakt continue ‘film’ van de patiëntHet verantwoord monitoren van (kwetsbare) patiënten geeft wellicht mogelijkheden om eerder inzicht te hebben wanneer achteruitgang optreedtHvA heeft naast Urban Vitality nog een expertisecentrum met Centre of expertise Applied Artificial intelligence opgerichtSmart Health Lab gaat zich de komende jaren een bijdrage leveren aan het beantwoorden van een aantal vragen rondom gezond ouder worden.
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Vragen?



Resultaten fysieke maten
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Aarden et al. 2021
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