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1 Aanleiding
(Kwetsbare) ouderen krijgen vaak te maken met de acute zorg. Nationale cijfers uit 2016 [1] laten
zien dat één op de vijf patiënten op de Huisartsenpost (HAP) 65plusser is. Per 1.000 inwoners zijn er
in Nederland jaarlijks zo’n 165 gebruikers van de HAP. Bij 65plussers ligt dit aantal hoger en gaat het
om 186 per 1.000 inwoners, terwijl het bij de groep 85plussers gaat om 372 per 1.000 inwoners. Ook
het aantal contacten met de HAP ligt bij ouderen van 75-84 jaar (375 per 1.000 inwoners) en bij
85plussers (780 per 1.000 inwoners) aanzienlijk hoger dan gemiddeld (252 per 1.000 inwoners).
Vooral het grote aantal visites bij ouderen, uitgevoerd door huisartsen van de HAP in de avond, nacht
en weekend valt hierbij op [1].
De gevolgen van acute klachten hebben een belangrijke impact op het leven van de oudere. Zo staan
de ziektelast van Coronaire hartziekten en van een Cerebro Vasculair Accident (CVA) in de top 3 als
het gaat om verlies van kwaliteit van leven[2]. Ouderen hebben als gevolg van acute letsels en
ziekten een verhoogd risico op functionele achteruitgang, complicaties en mortaliteit [3]. Een
valincident bij kwetsbare ouderen leidt tot nieuwe incidenten, contacten met de Spoedeisende Hulp
(SEH) (96.200 SEH bezoeken in 2016), ziekenhuisopname (37.300 opnames in 2016) en overlijden
(3.884 overledenen in 2016) [4-7]. Kwetsbare ouderen bezoeken vaker de SEH opnieuw in
vergelijking tot niet kwetsbare ouderen [8].
Kwetsbaarheid bij ouderen is geen toestandsbeeld, maar een proces van het opeenstapelen van
lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren [9]. In het conceptueel model van
kwetsbaarheid [10] worden meerdere domeinen (lichamelijk, (dagelijks) functioneren, psychisch en
sociaal) van kwetsbaarheid geschetst in samenhang met sociaal demografische factoren, sociaal
economische factoren, leefstijl, ziekten, levensgebeurtenissen, woonomgeving en genetische
factoren. Uit het lopende LASA-onderzoek (Longitudinal Ageing Study Amsterdam) blijkt dat
lichamelijke en psychische kwetsbaarheid vaak samen gaan [11]. Het beloop van sociale
kwetsbaarheid gaat niet altijd samen met het beloop van de lichamelijk en psychische kwetsbaarheid
[12].
Adequate preventie van achteruitgang van kwetsbare ouderen vraagt dat kwetsbaarheid bij ouderen
tijdig in beeld is en dat ouderen vervolgens door een multidisciplinaire aanpak optimaal ondersteund
worden [13]. Deze proactieve op de patiënt toegesneden zorg richt zich niet alleen op de fysieke
gezondheidsproblemen (multimorbiditeit en functionele beperkingen), maar juist op het hele
spectrum van kwetsbaarheid, dus ook psychisch functioneren, sociale problematiek en ervaren
kwaliteit van leven van de oudere [14-16]. Inzicht in kwetsbaarheid op deze domeinen kan leiden tot
het stellen van andere prioriteiten in de acute zorgverlening, bijvoorbeeld gericht op behoud en
verbetering van kwaliteit in plaats van levensverlengend handelen in de acute zorg. Daarvoor is
heldere communicatie en afstemming tussen zorgverleners in eerste en tweede lijn nodig.
Op de HAP worden (kwetsbare) ouderen echter met name klinisch beoordeeld op bedreigde vitale
functies en mogelijke aanwezigheid van een (onderliggende) acute ziekte of aandoening en niet of
minder op het psychosociale domein. De beoordeling op de HAP vindt plaats in een kort tijdsbestek,
waarbij het doel is de patiënt zo snel mogelijk in kaart te brengen, indien nodig acuut te behandelen,
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in te sturen naar de SEH voor specialistisch vervolgonderzoek en ziekenhuisopname of thuis te laten.
Voor de specifieke context van de HAP bestaan er geen valide en betrouwbare meetinstrumenten
[17-20] voor het in kaart brengen van (toegenomen) kwetsbaarheid op de lichamelijke, functionele,
psychische en sociale domeinen. In de acute situatie is er in de huidige situatie vaak geen inzicht in
de totale context van de oudere vanuit lichamelijk, functioneel, psychisch en sociaal perspectief, met
andere woorden: de (potentiële) kwetsbaarheid van de oudere is vaak niet in beeld. Hoewel de
problematiek waarmee de oudere zich presenteert in de acute zorg in veel gevallen een gevolg is van
comorbiditeit, polyfarmacie en achteruitgang in het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren
[21].
Het gevolg van de huidige werkwijze op de HAP is dat er vanuit een veelal protocollaire (koker)visie
naar de patiënt gekeken wordt. Als de oudere niet acuut vitaal bedreigd is en geen acute diagnostiek
of behandeling in een ziekenhuis nodig heeft, dan blijft de oudere thuis. Kwetsbare ouderen in de
acute zorg op de HAP (of SEH) worden met het oog op kwetsbaarheid niet altijd adequaat
overgedragen aan de eigen huisarts of aan wijkteams voor nazorg in de eerste lijn [22, 23]. Soms
wordt vanuit de HAP wel extra inzet van thuiszorg of eerstelijns verblijf (ELV) geregeld. Verwijzing
naar sociale wijkteams of andere nazorg in de eerste lijn wordt door de huisarts op de HAP niet
ingezet , omdat een dergelijke verwijzing onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts valt.
Zoals het doelgroeppanel ouderen van Netwerk 100 het verwoordde: ‘er is een zwart gat tussen
behandeling op de HAP en wat daarna’. Terwijl adequaat inzicht in de problematiek van kwetsbare
ouderen op de eerder genoemde domeinen nodig is voor een goede overdracht en verwijzing naar
de SEH en adequate (professionele) ondersteuning van de kwetsbare oudere in de thuissituatie [2426].
De hypothese van dit onderzoek is dat ouderen die contact hebben met de HAP kwetsbaar zijn en op
meerdere domeinen kwetsbaarheid laten zien. Vanwege de acute gezondheidsproblemen neemt
deze kwetsbaarheid toe na bezoek aan de HAP. Ouderen die niet de HAP bezoeken zijn over het
algemeen minder kwetsbaar en hebben een ander kwetsbaarheidprofiel op de fysieke en
psychosociale subdomeinen.
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2 Onderzoeksvraag en leeswijzer
2.1 Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidt:
Verschillen ouderen van 65 jaar en ouder die wel contact hebben met de HAP ten opzichte van
ouderen van 65 jaar en ouder die geen HAPcontact hebben in de mate van kwetsbaarheid, de fysieke
en psychosociale domeinen van kwetsbaarheid, hun zorggebruik en veranderingen daarin in de tijd?
De deelvragen van dit project zijn:
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen 65plussers die wel en geen contact hebben met
de HAP:
a.
In demografische kenmerken?
b.
In de mate van kwetsbaarheid?
c.
In de domeinen van kwetsbaarheid: functionele beperkingen, multimorbiditeit, psychisch
welbevinden, sociaal functioneren, ervaren gezondheid en kwaliteit van leven?
d.
In zorggebruik?
e.
In verandering van kwetsbaarheid en zorggebruik in de tijd?

2.2 Leeswijzer
Deelvragen a tot en met d zijn beantwoord met een cross-sectionele studie, de methode en
resultaten hiervan beschrijven we in hoofdstuk 3 en 4. Deelvraag e is beantwoord in een
longitudinale studie, in hoofdstuk 5 en 6 komen de methode en resultaten hiervan aan de orde.
De onderzoeksresultaten legden we voor aan een adviesgroep, een panel van inhoudsdeskundigen
en ervaringsdeskundigen. De methode en resultaten hiervan rapporteren we in hoofdstuk 7. In
hoofdstuk 8 staat de discussie. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek zijn te lezen in
hoofdstuk 9.

6

3 Methode cross-sectionele studie
3.1 Studie design
Het onderzoek betrof een exploratieve, beschrijvende studie op basis van een secundaire analyse van
de database TOPICS-MDS in de periode januari-december 2017. TOPICS-MDS (www.topics-mds.eu) is
ontworpen om kerngegevens vast te leggen over fysiek en psychosociaal welbevinden van ouderen
en hun mantelzorgers in Nederland. TOPICS-MDS bestaat uit een gepoolde dataset van een groot
aantal studies met een verschillende studieopzet, steekproefkader, inclusiecriteria en omvang, maar
met een gemeenschappelijke vragenlijst [27]. Omdat de dataset volledig geanonimiseerd is, is de
onderhavige secundaire analyse niet WMO-plichtig (CMO 2012/120).

3.2 Onderzoekspopulatie
De TOPICS-MDS onderzoekspopulatie bestaat uit 44.979 ouderen en 9.227 mantelzorgers afkomstig
uit 55 studies (december 2016). Deze studies zijn in de periode 2009-2014 uitgevoerd. Een deel van
de studies bestond alleen uit een baseline onderzoek en een ander deel betrof studies met een
baseline onderzoek en één of meer herhaalde metingen.
Om deelvragen a tot en met d te kunnen beantwoorden, voerden we een secundaire analyse uit met
baselinegegevens (T0). Hiervoor selecteerden de TOPICS-MDS werkgroep Nijmegen uit de TOPICSMDS onderzoekspopulatie 41.781 ouderen van 65 jaar en ouder met minimaal één ingevulde
vragenlijst op T0, en stelde het bestand ‘T0’ voor secundaire analyse beschikbaar op 19 december
2016.
Vervolgens excludeerden we studies zonder gegevens over contact met de HAP en kwetsbaarheid,
evenals studies waarbij alle ouderen in een verpleeghuis verbleven (exclusie op studieniveau). Van
de overgebleven studies excludeerden we tenslotte ouderen wonend in een verpleeghuis en
ouderen zonder gegevens over contact met de HAP (exclusie op case niveau). Daarmee werd de
onderzoekspopulatie tot 32.149 ouderen gereduceerd, afkomstig uit 39 studies. In figuur 1 zijn de
resultaten van het in- en exclusieproces in detail weergegeven.
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Figuur 1: Selectie van de cross-sectionele onderzoekspopulatie

n=41.781
Inclusie: ouderen van 65 jaar of ouder en valide respons op T0
Variabelen

n=36.562

Exclusie: studies zonder T0 gegevens over contact met de HAP
(TOPICS-MDS studies 3, 6, 15, 22, 33, 34, 43, 46, 55); n=5.219

n=36.488

Exclusie: studie met sampling frame Verpleeghuis (TOPICS-MDS
studie 48); n=74

n=33.628

Exclusie: studies waarbij kwetsbaarheidsindex onbekend is
(TOPICS-MDS studies 2, 27, 32, 36, 40); n=2.860

n=33.174

Exclusie: ouderen wonend in verpleeghuis of woonsituatie is
onbekend; n=454

n=32.149
TOPICS-MDS studies 1, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
35, 37, 38, 39, 41, 42, 44,
45, 47, 49, 50, 51, 52, 53

Exclusie: ouderen zonder T0 gegevens over contact met de HAP
in afgelopen 12 maanden; n=1.025

3.3 Variabelen
De volgende demografische kenmerken van ouderen, beschikbaar in TOPICS-MDS, gebruikten we
voor de analyses:
 Sekse: ‘man’, ‘vrouw’
 Leeftijd ingedeeld in 5jaars leeftijdscategorieën: ‘65-69 jaar’, ’70-74 jaar’, ’75-79 jaar’, ’80-84
jaar’, ’85-89 jaar’, ’90 jaar en ouder’
 Opleidingsniveau, ingedeeld in: ‘laag’: basisschool of lager; ‘middelbaar’: 4-5 jarige middelbare
school of middelbaar beroepsonderwijs; ‘hoog’: 6 jarige middelbare school, hoger
beroepsonderwijs of universiteit
 Burgerlijke staat, ingedeeld in: ‘gehuwd of samenwonend’, ‘gescheiden of single’, ‘partner
overleden’
 Nationaliteit, ingedeeld in: ‘Nederlands’, ‘eerste of tweede generatie migrantenachtergrond’
 Woonsituatie: ‘thuiswonend’, ‘verzorgingshuis/wooncentrum’
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en Sociaal economische status (SES): somscore op basis van inkomen, opleidingsniveau en
arbeidsmarktparticipatie, ingedeeld in kwartielen waarbij een hogere score een lagere SES
betekent): ‘SES 1e kwartiel’: somscore -3,3 – -0,7; ‘SES 2e kwartiel’: somscore -0,6 – 0,0; ‘SES 3e
kwartiel’: somscore 0,1 – 0,6’; ‘SES 4e kwartiel’: somscore 0,7 – 5,2.

Om onderscheid te maken naar ouderen die wel en geen contact met de HAP hadden (‘HAPcontact’
versus ‘Geen HAPcontact’) gebruikten we de vraag uit de TOPICS-MDS: ‘Hebt u de afgelopen 12
maanden voor uzelf de huisartsenpost bezocht of een visite van een huisarts gehad in avond, nacht
of weekend?’
De subdomeinen van kwetsbaarheid brachten we in kaart door gebruik te maken van de items
functionele beperkingen, morbiditeit, psychisch welbevinden, sociaal functioneren, ervaren
gezondheid en kwaliteit van leven [27].
 Functionele beperkingen baseerden we op een gemodificeerde versie van de Katz Index of
Activities of Daily Living (ADL) and Instrumental Activities of Daily Living (iADL), waarbij de
respondenten moesten aangeven of ze hulp nodig hadden bij 15 verschillende dagelijkse
activiteiten[28, 29]. De somscore ‘Beperkt in dagelijks functioneren’ heeft een range van 0-15,
waarbij een hogere score meer beperkingen in het dagelijks functioneren betekent.
 Morbiditeit bepaalden we met de aanwezigheid van 16 (chronische) aandoeningen in de
afgelopen 12 maanden[30]. De somscore ‘Morbiditeit’ heeft een range van 0-16, waarbij een
hogere score meer (chronische) aandoeningen aangeeft.
 Psychisch welbevinden onderzochten we met de RAND-36 psychische gezondheid subschaal met
vijf vragen [31]. De somscore op deze vijf vragen ‘Psychisch welbevinden’ heeft een range van 0100, waarbij een hogere score een positiever psychisch welbevinden aangeeft [32].
 Sociaal functioneren maten we met de vraag ‘ Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of
emotionele problemen in de afgelopen 4 weken uw sociale activiteiten (zoals bezoek aan
vrienden of naaste familieleden) belemmerd?’ (afkomstig van de RAND-36) [31]. De antwoorden
meestal en voortdurend definieerden we als ‘ Belemmerd in sociaal functioneren’.
 Ervaren gezondheid onderzochten we met de vraag ‘Hoe is in het algemeen uw
gezondheid?’[30]. De antwoorden redelijk en slecht definieerden we als ‘Ervaren gezondheid is
niet goed’ .
 Kwaliteit van leven stelden we vast op basis van de EuroQuol Five Dimensions scale (EQ-5D) met
een weging voor de Nederlandse bevolking [33, 34]. De somscore ‘Kwaliteit van leven’ heeft een
range van -0,33 – 1,00, waarbij een hogere score meer kwaliteit van leven aangeeft.
Als maat voor zorggebruik gebruikten we de vraag ‘Bent u de afgelopen 12 maanden opgenomen
geweest in een ziekenhuis?’ (‘Ziekenhuisopname’ versus ‘Geen ziekenhuisopname’). Als tweede maat
voor zorggebruik keken we naar het gebruik van thuiszorg, met behulp van de vraag ‘Hebt u
thuiszorg? Bijvoorbeeld wijkverpleging, gezinsverzorging of alfahulp.’ (‘Thuiszorg’ versus ‘Geen
thuiszorg’). Bij dit type zorggebruik bekeken we alleen de ouderen die thuis woonden, alleen of met
anderen.
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3.4 Analysemethode
We beschreven de onderzoekspopulatie naar demografische kenmerken, kenmerken van
kwetsbaarheid en zorggebruik.
Voor het bepalen van de mate van kwetsbaarheid gebruikten we een zogenaamde
kwetsbaarheidsindex. Deze kwetsbaarheidsindex, gevalideerd voor TOPICS-MDS [35], berekenden
we per respondent door het aantal gerapporteerde gezondheidsproblemen te delen door het totaal
aantal gezondheidsproblemen in de vragenlijst [36]. De kwetsbaarheidsindex baseerden we op
uitkomsten op 45 items afkomstig uit de TOPICS-MDS data, gerelateerd aan de eerder beschreven
domeinen van kwetsbaarheid: functionele beperkingen, morbiditeit, psychisch welbevinden, sociaal
functioneren, ervaren gezondheid en ervaren kwaliteit van leven [27]. De kwetsbaarheidsindex ‘Mate
van kwetsbaarheid’ heeft een range van 0,00-0,85. Hoe hoger de score des te groter de mate van
kwetsbaarheid. We hanteerden voor de definitie van kwetsbaarheid een afkappunt van de
kwetsbaarheidsindex ≥ 0,25 [37, 38].
Vervolgens vergeleken we ouderen met en zonder HAPcontact met betrekking tot kwetsbaarheid en
zorggebruik. Een verschil van 5% beschouwden we klinisch relevant [37]. We bepaalden de grootte
en richting van de associaties tussen HAPcontact en kwetsbaarheid/zorggebruik door middel van
logistische regressieanalyse bij dichotome uitkomstmaten en lineaire regressieanalyse bij continue
uitkomstmaten. TOPICS-MDS is een gepoolde dataset van meerdere studies, met gegevens op
persoonsniveau. Om rekening te houden met clustering van respondenten binnen studies gebruikten
we multilevel analyses met een random intercept model, waarbij tevens werd gecorrigeerd voor
confounding. Alle statistische analyses werden uitgevoerd met Statistical Package for Social Sciences
(SPSS versie 22).
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4 Resultaten cross-sectionele studie
4.1 Kenmerken van de ouderen van 65 jaar en ouder
De onderzochte ouderen namen als respondenten deel aan 39 studies van verschillende omvang,
variërend van n=16 respondenten (TOPICS-MDS studie 29) tot n=6.391 respondenten (TOPICS-MDS
studie 18), zie Tabel 1.
Tabel 1: Onderzoekspopulatie op T0 naar TOPICS-MDS studienummer, aantal respondenten en aandeel in totaal (n=32.149)
Studienummer
Aantal
%
Studienummer
Aantal
%
1
1769
5,5
26
105
0,3
4
2418
7,5
28
1466
4,6
5
2256
7,0
29
16
0,0
7
828
2,6
30
60
0,2
8
1113
3,5
31
170
0,5
9
978
3,0
35
213
0,7
10
3131
9,7
37
75
0,2
11
148
0,5
38
371
1,2
12
1539
4,8
39
91
0,3
13
574
1,8
41
491
1,5
14
556
1,7
42
206
0,6
16
1140
3,5
44
247
0,8
17
124
0,4
45
52
0,2
18
6391
19,9
47
43
0,1
19
444
1,4
49
120
0,4
20
46
0,1
50
469
1,5
21
915
2,8
51
1012
3,1
23
473
1,5
52
332
1,0
24
406
1,3
53
152
0,5
25
1209
3,8
Totaal
32.149
100,0

In totaal gebruikten we de gegevens van 32.149 ouderen, waarvan een kwart 65 tot 75 jaar was
(25%), een kwart 75 tot 80 jaar (26%), een kwart 80 tot 85 jaar (24%) en een kwart 85 jaar of ouder
(25%), zie Tabel 2. Bijna een kwart van de respondenten (24%) had in de afgelopen 12 maanden
contact met de HAP (consult of visite), ook een kwart (26%) was in de afgelopen 12 maanden
opgenomen in het ziekenhuis, zie Tabel 2. Bijna twee op de vijf respondenten was kwetsbaar te
noemen (39%), met een kwetsbaarheidsindex van 0,25 of hoger. Deze kwetsbaarheid was te zien in
het fysieke domein en in het psychosociale domein, zie Tabel 2.
Tabel 2: Demografische, kwetsbaarheid- en zorggebruik kenmerken van ouderen (n=32.149)
Kenmerk
Totaal aantal

Aantal

%

Man

12.840

40,0

Vrouw

19.296

60,0

65-69 jaar

1.928

6,0

70-74 jaar

5.982

18,6

75-79 jaar

8.436

26,2

80-84 jaar

7.837

24,4

85-89 jaar

5.227

16,3

Sekse

32.136

Leeftijd

32.149
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Kenmerk

Totaal aantal

Aantal

%

2.739

8,5

Laag

11.108

34,8

Middelbaar

15.278

47,9

5.497

17,2

12.611

39,3

3.588

11,5

15.884

49,5

2.805

8,8

28.903

91,2

90 jaar en ouder
Opleidingsniveau

31.883

Hoog
Burgerlijke staat

32.083

Weduwe(naar)
Gescheiden/single
Getrouwd/samenwonend
Nationaliteit

31.708

Eerste/tweede generatie migrantenachtergrond
Nederlands
Woonsituatie

32.149

Verzorgingshuis

3.488

10,8

28.661

89,2

e

7.321

24,3

e

6.542

21,7

e

9.107

30,2

e

7.148

23,7

Thuiswonend
SES

30.118

SES 4 kwartiel (laagste SES)
SES 3 kwartiel
SES 2 kwartiel
SES 1 kwartiel (hoogste SES)
HAPcontact

32.149

7.647

23,8

Ziekenhuisopname

32.149

8.190

25,7

Thuiszorg (alleen thuiswonenden)

28.661

10.118

36,0

Belemmerd in sociaal functioneren

31.252

5.056

16,2

Ervaren gezondheid niet goed

32.040

14.719

45,9

Totaal aantal
+

Mate van kwetsbaarheid

Range Gemiddelde (SD)

31.749

0,00 – 0,85

0,23 (0,13)

31.965

0 - 16

2,9 (2,0)

32.061

0 - 15

3,0 (3,2)

Psychisch welbevinden

31.563

0 - 100

73,7 (18,3)

+++++

31.558

-0,33 – 1,00

0,71 (0,26)

++

Morbiditeit

Beperkt in dagelijks functioneren

+++

++++

Kwaliteit van leven
+

somscore, hogere score betekent grotere mate van kwetsbaarheid
somscore, hogere score betekent meer gerapporteerde aandoeningen
+++
somscore, hogere score betekent meer beperkingen in dagelijks functioneren
++++
somscore, hogere score betekent groter psychisch welbevinden,
+++++
somscore, hogere score betekent betere kwaliteit van leven
++

4.2 Overeenkomsten en verschillen tussen ouderen met en zonder
HAPcontact
Zoals aangegeven (Tabel 2) had ongeveer een kwart van de respondenten in de afgelopen 12
maanden contact met de HAP. Mannen hadden een significant grotere kans op contact met de HAP
dan vrouwen (OR =1,13; 95% BI 1,07-1,20). Ook was er een significant verschil in HAPcontact tussen
de 5jaars leeftijdscategorieën (p<0,001), waarbij vooral de ouderen van 80-90 jaar een grotere kans
op HAPcontact had. De kans op contact met de HAP was significant verschillend voor
opleidingsniveau (p=0,017) en SES-niveau (p=0,008). Ouderen met een laag opleidingsniveau hadden
de grootste kans op HAPcontact en ouderen met de hoogste SES hadden de kleinste kans op
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HAPcontact, zie Tabel 3. Bij andere demografische kenmerken waren er kleine verschillen te zien in
de kans op contact met de HAP, echter niet statistisch significant, zie Tabel 3.
Tabel 3: Associatie tussen wel of geen contact met de HAP in de afgelopen 12 maanden en demografische kenmerken
(n=32.149)
Kenmerk
Aantal
% met
OR*
95% BI**
P***
HAPcontact
Sekse
32.136
< 0,0001
Man

12.840

25,2

1,13

Vrouw

19.296

22,8

1

Leeftijd

32.149

1,07-1,20
<0,0001

90 jaar en ouder

2.739

21,8

1,11

0,98-1,25

85-89 jaar

5.227

25,2

1,27

1,16-1,40

80-84 jaar

7.837

24,0

1,16

1,07-1,27

75-79 jaar

8.436

22,2

1,05

0,97-1,15

70-74 jaar

5.982

22,4

1

65-69 jaar

1.928

33,2

1,10

0,97-1,24
1,03-1,16

Opleidingsniveau

31.883

Laag

11.108

25,2

1,09

Midden

15.278

23,1

1

5.497

22,7

1,02

0,94-1,10

Hoog

0,017

Burgerlijke staat

32.083

Weduwe(naar)

12.611

23,3

0,99

0,93-1,05

3.588

24,5

0,98

0,90-1,07

Getrouwd/samenwonend

15.884

23,9

1

Nationaliteit

31.708

Gescheiden/single

0,876

0,439

Eerste/tweede generatie
migrantenachtergrond
Nederlands

2.805

27,5

1,04

28.903

23,5

1

Woonsituatie

32.149

Verzorgingshuis

0,94-1,14

0,250

3.488

21,0

1,07

Thuiswonend

28.661

24,1

1

SES

30.118

0,95-1,21
0,008

e

7.321

26,5

1,14

1,05-1,25

e

6.542

24,8

1,14

1,04-1,24

e

9.107

22,9

1,13

1,04-1,22

e

7.148

19,9

1

SES 4 kwartiel (lage SES)
SES 3 kwartiel
SES 2 kwartiel
SES 1 kwartiel (hoge SES)

* OR berekend door middel van multilevel analyse, gecorrigeerd voor clustereffecten tussen studies
** BI: betrouwbaarheidsinterval
*** vetgedrukt: statistisch significant

Ouderen die in de afgelopen 12 maanden contact hadden met de HAP hadden een significant grotere
kans op zorggebruik dan ouderen zonder HAPcontact: ze hadden vaker een ziekenhuisopname in de
afgelopen 12 maanden en ze kregen vaker thuiszorg (bij thuiswonenden), zie Tabel 4.
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Tabel 4: Associatie tussen zorggebruik en wel of geen HAPcontact bij ouderen (n=32.149)
Kenmerk
Aantal HAPcontact
Geen
OR*
HAPcontact
%
%
Ziekenhuisopname
29.824
42,5
20,5
2,88

95% BI**

P***

2,71-3,06

< 0,0001

Thuiszorg (alleen thuiswonenden)

1,28-1,47

< 0,0001

26.769

43,9

33,7

1,37

* OR berekend door middel van multilevel analyse, gecorrigeerd voor sekse, leeftijd, SES en clustereffecten tussen studies
** BI: betrouwbaarheidsinterval;
*** vetgedrukt: statistisch significant

Ook waren ouderen met HAPcontact significant kwetsbaarder dan ouderen zonder HAPcontact
(p<0,0001), zie Tabel 5. Dit was te zien bij alle domeinen (p<0,0001), zie Tabel 5. Ouderen met
HAPcontact hadden meer aandoeningen en meer beperkingen in dagelijks functioneren en waren
vaker belemmerd in hun sociaal functioneren. Ouderen met HAPcontact ervoeren eveneens hun
gezondheid en kwaliteit van leven als minder goed dan de respondenten zonder HAPcontact.
Daarnaast was ook het psychisch welbevinden van de ouderen met HAPcontact minder groot.
Tabel 5: Associatie tussen kwetsbaarheid en wel of geen HAPcontact bij ouderen (n=32.149)
Kenmerk
Aantal HAP contact
Geen HAP
B*
contact
Gemiddelde
Gemiddelde
+
Mate van kwetsbaarheid
29.465
0,27
0,21
0,037
++

95% BI**

P***

0,034-0,040

< 0,0001

Morbiditeit

29.672

3,4

2,8

0,52

0,47-0,57

< 0,0001

Beperkingen in dagelijks
+++
functioneren
++++
Psychisch welbevinden

29.759

3,6

2,8

0,53

0,46-0,60

< 0,0001

29.334

69,7

75,0

-4,10

-4,59 - -3,60

< 0,0001

Kwaliteit van leven

29.287

0,65

0,73

-0,057

< 0,0001

Kenmerk

Aantal

HAPcontact

OR**

28.993

%
23,8

Geen HAP
contact
%
13,8

-0,064 - 0,050
95% BI***

1,50

1,39-1,62

< 0,0001

29.728

57,8

42,3

1,61

1,51-1,71

< 0,0001

+++++

Belemmerd in sociaal
functioneren
Ervaren gezondheid niet goed

P****

* B en OR berekend door middel van multilevel analyse, gecorrigeerd voor sekse, leeftijd, SES , ziekenhuisopname en clustereffecten tussen
studies
** BI: betrouwbaarheidsinterval
** vetgedrukt: statistisch significant
+
somscore range 0,00 – 0,85, hogere score betekent grotere mate van kwetsbaarheid
++
somscore range 0-16, hogere score betekent meer gerapporteerde aandoeningen
+++
somscore range 0-15, hogere score betekent meer beperkingen in dagelijks functioneren
++++
somscore range 0-100; hogere score betekent groter psychisch welbevinden
+++++
somscore range -0,33 – 1.00; hogere score betekent betere kwaliteit van leven
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5 Methode longitudinale studie
5.1 Onderzoekspopulatie
Om deelvraag e te kunnen beantwoorden (‘Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen
65plussers die wel en geen contact hadden met de HAP in veranderingen in kwetsbaarheid en
zorggebruik in de tijd’) selecteerde de TOPICS-MDS werkgroep Nijmegen uit de TOPICS-MDS
onderzoekspopulatie 31.284 ouderen van 65 jaar en ouder met minimaal één ingevulde vragenlijst
op T0, afkomstig uit 27 TOPICS-MDS studies met een baseline meting (T0) en een herhaalde meting
na circa 12 maanden (T1), en stelde het bestand ‘T0T1’ beschikbaar voor secundaire analyse op 19
december 2016.
We excludeerden vervolgens studies en respondenten die niet aan één of meerdere selectiecriteria
voldeden. We excludeerden vier studies waarin noch op T0, noch op T1, gevraagd was naar contact
met de HAP (exclusie op studieniveau). Van de overgebleven studies excludeerden we ouderen met
één of meer ontbrekende gegevens met betrekking tot:
 demografische kenmerken
 zorggebruik
 kenmerken van kwetsbaarheid op T0 en T1
Tenslotte excludeerden we ouderen waarbij het verschil tussen afnamemaand op T0 en op T1 te veel
afweek van de geplande 12 maanden. Een tijdsperiode van 10-14 maanden verschil tussen T0 en T1
beschouwden we als acceptabel1 (exclusie op case niveau). Daarmee werd de onderzoekspopulatie
tot 14.655 ouderen gereduceerd, afkomstig uit 19 studies. In figuur 2 zijn de resultaten van het in- en
exclusieproces meer in detail weergegeven.
Figuur 2: Selectie van de longitudinale onderzoekspopulatie

n=31.284
27 Studies met meting op T0 en T1, met ouderen van 65 jaar of ouder en valide respons op T0

n=28.456

Exclusie: studies zonder T0 en T1 gegevens over contact met de
HAP (TOPICS-MDS studies 3, 15, 22, 43); n=2.828

n=15.000

Exclusie: ouderen met één of meer ontbrekende gegevens
m.b.t. demografie (T0), zorggebruik en kwetsbaarheid (T0 en
T1); n=13.456

n=14.655
Studie 1, 5, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 21, 23,
24, 25, 28, 41, 42

Exclusie: ouderen met tijd tussen T0 en T1 minder dan 10
maanden of meer dan 14 maanden; n=345

1

Om de juiste afnamemaand op T0 en T1 te kunnen bepalen corrigeerden we invoerfouten met betrekking tot de startdatum van de studie
(T0 of T1), op basis van literatuurstudie van de originele TOPIC-MDS studies, zie paragraaf 5.3.1.
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5.2 Variabelen
Dezelfde demografische kenmerken van ouderen als bij de cross-sectionele analyse gebruikten we
voor de longitudinale analyses (zie paragraaf 3.3). Alleen de variabele sociaal economische status
(SES) score week enigszins af omdat de SES scores per 2 jaar opnieuw berekend worden door het
CBS. Dit resulteerde in een andere indeling van de kwartielen bij de longitudinale studie:
 Sociaal economische status (SES): somscore op basis van inkomen, opleidingsniveau en
arbeidsmarktparticipatie, ingedeeld in kwartielen waarbij een hogere score een lagere SES
betekent): ‘SES 1e kwartiel’: -3,3 – -0,8; ‘SES 2e kwartiel’: -0,7 – 0,1; ‘SES 3e kwartiel’: 0,0 – 0,5’;
‘SES 4e kwartiel’: 0,6 – 5,2.
Om onderscheid te maken naar ouderen die wel en geen contact met de HAP hadden (‘HAPcontact’
versus ‘Geen HAPcontact’) gebruikten we de vraag uit de TOPICS-MDS: ‘Hebt u de afgelopen 12
maanden voor uzelf de huisartsenpost bezocht of een visite van een huisarts gehad in avond, nacht
of weekend?’ op T0 en T1.
De domeinen van kwetsbaarheid op T0 en T1 brachten we in kaart door gebruik te maken van de
items functionele beperkingen, psychisch welbevinden, sociaal functioneren, ervaren gezondheid en
kwaliteit van leven [27]. Het domein morbiditeit konden we bij deze longitudinale analyses niet in
beeld brengen, omdat de bijbehorende vragen in de meeste TOPICS-MDS studies niet opgenomen
waren in de vragenlijst. Zie paragraaf 3.3 voor een verdere toelichting.
Als maat voor zorggebruik gebruikten we de vraag ‘Bent u de afgelopen 12 maanden opgenomen
geweest in een ziekenhuis?’ (‘Ziekenhuisopname’ versus ‘Geen ziekenhuisopname’) op T0 en T1.
Veranderingen in kwetsbaarheid en zorggebruik in de tijd kunnen beïnvloed worden door
interventies die tussen T0 en T1 uitgevoerd werden in de TOPICS-MDS studies. Om te inventariseren
of de onderliggende TOPICS-MDS studie een interventiestudie was, maakten we gebruik van de
studiekenmerken ‘Studiedesign’ (interventie, prospectief, pre-post, quasi-experimenteel, (Steppedwedge) Randomised Controlled Trial (RCT)). Op basis van het kenmerk ‘Interventiegroep’ bepaalden
we vervolgens of de respondent tot de interventiegroep of controlegroep behoorde.

5.3 Analysemethode
5.3.1 Literatuurstudie
De TOPICS-MDS dataset, beschikbaar gesteld door de TOPICS-MDS werkgroep Nijmegen, bleek ten
aanzien van ‘datum afname vragenlijst’ op T0 en T1 niet volledig of onjuist. Ook bevatte de dataset
geen inhoudelijke informatie over de eventuele interventies die in de TOPICS-MDS studies waren
uitgevoerd. Daarom voerden we een literatuurstudie uit; hiervoor gebruikten we de door de TOPICSMDS werkgroep Nijmegen beschikbaar gestelde literatuurreferenties. De literatuurstudie mondde uit
in een beschrijving van de studies naar deelnemers, studiedesign, methode, interventie, resultaten
en referentie (zie paragraaf 6.1).
5.3.2 Longitudinale analyses
Voor het bepalen van kwetsbaarheid gebruikten we ook bij de longitudinale analyses een
kwetsbaarheidsindex, gevalideerd voor TOPICS-MDS [35]. Deze berekenden we door het aantal
gerapporteerde gezondheidsproblemen per respondent te delen door het totaal aantal
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gezondheidsproblemen in de vragenlijst [36]. De kwetsbaarheidsindex bij de longitudinale analyse
baseerden we op 23 items afkomstig uit de TOPICS-MDS data, gerelateerd aan de eerder beschreven
domeinen van kwetsbaarheid: functionele beperkingen, psychisch welbevinden, sociaal
functioneren, ervaren gezondheid en ervaren kwaliteit van leven [27]. Omdat de vragen met
betrekking tot morbiditeit in de vervolgstudies niet altijd gesteld waren is deze kwetsbaarheidsindex
gebaseerd op 23 items in plaats van 45 items zoals bij de cross-sectionele analyses. De
kwetsbaarheidsindex ‘Mate van kwetsbaarheid’ heeft een range van 0,00-0,95. Hoe hoger de score
des te groter de mate van kwetsbaarheid. We hanteerden voor de definitie van kwetsbaarheid een
afkappunt van de kwetsbaarheidsindex ≥ 0,25 [37, 38].
Op basis van de informatie over HAPcontact voorafgaand aan de baselinemeting op T0 en
HAPcontact in de 12 maanden voorafgaand aan de vervolgmeting op T1 verdeelden we ouderen over
vier groepen:
1. ‘geen HAPcontact op T0 en T1’,
2.‘alleen HAPcontact op T0’,
3. ‘alleen HAPcontact op T1’en
4. ‘HAPcontact op T0 en T1’ voor de variabele ‘HAPcontact’.
We beschreven de onderzoekspopulatie naar kenmerken van: studie (zie paragraaf 6.1), demografie
op T0 (paragraaf 6.2), HAPcontact, kwetsbaarheid en zorggebruik op T0 en T1 (paragraaf 6.3). Omdat
de longitudinale studie een andere steekproeftrekking betrof dan de steekproef in het crosssectionele design, onderzochten we of de steekproef in de longitudinale studie representatief was
voor de hele populatie. Daartoe vergeleken we de inclusierespondenten met de geëxcludeerde
respondenten op de variabelen demografie, HAPcontact, kwetsbaarheid en zorggebruik, zie
paragraaf 6.2.
Vervolgens bepaalden we de grootte en richting van veranderingen in de tijd ten aanzien van
kwetsbaarheid in de longitudinale steekproef (paragraaf 6.3) en tussen ouderen met en zonder
HAPcontact (paragraaf 6.4). Een verschil van 5% beschouwden we klinisch relevant [37].
We gebruikten logistische regressieanalyse bij dichotome uitkomstmaten en lineaire regressieanalyse
bij continue uitkomstmaten. TOPICS-MDS is een gepoolde dataset van meerdere studies, met
gegevens op persoonsniveau. Om te corrigeren voor clustereffecten tussen de studies gebruikten we
multilevel analyses met het random intercept-model. Alle statistische analyses werden uitgevoerd
met Statistical Package for Social Sciences (SPSS versie 22).
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6 Resultaten Longitudinale analyse
6.1 Kenmerken van de TOPICS-MDS studies
De geïncludeerde ouderen namen als respondenten deel aan 19 studies van verschillende omvang,
variërend van n=12 respondenten (TOPICS-MDS studie 42) tot n=4.314 respondenten (TOPICS-MDS
nummer 18), zie Bijlage 1. Het studiedesign van de studies was zeer divers, maar bestond vooral uit
(stepped-wedge) RCT en prospectief onderzoek (Bijlage 1). Met name bij de prospectieve studies was
er veelal geen informatie beschikbaar over welke respondenten tot een interventie- dan wel een
controlegroep behoorden, zie Bijlage 1. Op basis van de literatuurstudie verzamelden we informatie
over het type interventie uitgevoerd in de studies, weergegeven in Bijlage 1. Ook het type interventie
was zeer divers, van een oefenprogramma door fysiotherapeuten tot een medicatieadvies bij
ouderen die meerdere medicijnen gebruiken. Veel interventies waren gericht op het inventariseren
van (gezondheids)problemen en het ontwikkelen van een zorgplan op maat. De volledige resultaten
van de literatuurstudie zijn opgenomen in Bijlage 2.
Op basis van de resultaten, zoals gepresenteerd in Bijlage 1, besloten we geen nadere analyses uit te
voeren naar de invloed van interventie op veranderingen in kwetsbaarheid en zorggebruik in de tijd.

6.2 Kenmerken van de ouderen van 65 jaar en ouder op T0
In totaal gebruikten we de gegevens van 14.655 ouderen. In Tabel 6 zijn demografische kenmerken
van de geïncludeerde ouderen beschreven.
Tabel 6: Demografische kenmerken op T0 van ouderen (n=14.655)
Kenmerk

Aantal

%

6.034
8.621

41,2
58,8

65-69 jaar

915

6,2

70-74 jaar

3.551

24,2

75-79 jaar

4.467

30,5

80-84 jaar

3.304

22,5

85-89 jaar

1.811

12,4

607

4,1

Laag

4.662

31,8

Middelbaar

7.164

48,9

Hoog

2.829

19,3

Weduwe(naar)

5.330

36,4

Gescheiden/single

1.511

10,3

Getrouwd/samenwonend

7.814

53,3

1.220

8,3

13.435

91,7

891

6,1

Sekse
Man
Vrouw
Leeftijd

90 jaar en ouder
Opleidingsniveau

Burgerlijke staat

Nationaliteit
Eerste/tweede generatie migrantenachtergrond
Nederlands
Woonsituatie
Verzorgingshuis
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Kenmerk

Aantal

%

Thuiswonend

13.764

93,9

e

3.998

27,3

e

3.573

24,4

e

3.719

25,4

e

3.365

23,0

SES
SES 4 kwartiel (lage SES)
SES 3 kwartiel
SES 2 kwartiel
SES 1 kwartiel (hoge SES)

Er bestonden significante verschillen in demografische kenmerken, HAPcontact, kwetsbaarheid en
ziekenhuisopname tussen de geïncludeerde en geëxcludeerde respondenten (zie Bijlage 3).
De geïncludeerde ouderen waren statistisch significant jonger, hadden minder vaak HAP contact en
waren minder kwetsbaar dan de geëxcludeerde ouderen (zie Bijlage 3).

6.3 Veranderingen in HAPcontact, kwetsbaarheid en zorggebruik in de tijd
Tweederde van de ouderen van 65 jaar en ouder (66%) had op T0 en T1 geen contact met de HAP,
9% had zowel op T0 als T1 contact met de HAP (consult of visite). De rest van de ouderen (25%) had
alleen op T0 of op T1 contact met de HAP (Tabel 7). Voor ziekenhuisopname op T0 en T1 was de
verdeling vergelijkbaar (Tabel 7).
Tabel 7: HAPcontact en ziekenhuisopname op T0 en T1 van ouderen (n=14.655)
Zorggebruik
HAPcontact op T0 en T1

Aantal
1.333

%
9,1

Alleen HAPcontact op T1

2.007

13,7

Alleen HAPcontact op T0

1.602

10,9

Geen HAPcontact op T0 en T1

9.713

66,3

Ziekenhuisopname op T0 en T1

1.367

9,3

Alleen ziekenhuisopname op T1

1.958

13,4

Alleen ziekenhuisopname op T0

1.900

13,0

Geen ziekenhuisopname op T0 en T1

9.430

64,3

Twee op de vijf ouderen was kwetsbaar te noemen (40%) op T0, met een kwetsbaarheidsindex van
0,25 of hoger; 12 maanden later was dit aandeel gestegen tot 44% van de ouderen. De mate van
kwetsbaarheid nam significant toe tussen T0 en T1 (Tabel 8). Ook de kwetsbaarheid van ouderen in
het fysieke domein (beperkt in het dagelijks functioneren), het psychisch domein (psychisch
welbevinden) en slechte ervaren gezondheid nam significant toe tussen T0 en T1 (Tabel 8). De
kwetsbaarheid in het sociale domein (belemmerd in sociaal functioneren) en kwaliteit van leven
veranderden niet in de periode tussen T0 en T1 (Tabel 8).
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Tabel 8: Veranderingen in de tijd in kwetsbaarheidkenmerken bij ouderen (n=14.655)
*
Kenmerk kwetsbaarheid
Gemiddelde
Gemiddelde
B
T0
T1
#
Mate van kwetsbaarheid
0,24
0,25
0,007
Beperkt in dagelijks functioneren

##

p

***

0,004 – 0,01

<0,001

1,05 – 3,78

<0,001

2,15

2,28

74,9

73,7

-1,21

-1,60 - --0,82

<0,001

0,76

0,76

-0,002

-0,0072 - 0,0027

0,38

% T0

% T12

*

**

Ervaren gezondheid niet goed

41,8

Belemmerd in sociaal functioneren

10,9

Psychisch welbevinden

###

####

Kwaliteit van leven

2,0

**

95% BI

***

OR

95% BI

P

42,9

1,05

1,00 – 1,11

0,043

11,1

1,03

0,95 – 1,11

0,47

* B en OR berekend door middel van multilevel analyse, gecorrigeerd voor clustereffecten tussen studies
** BI: betrouwbaarheidsinterval
*** vetgedrukt: statistisch significant
#
somscore range 0,00 – 0,95, hogere score betekent grotere mate van kwetsbaarheid
##
somscore range 0-15, hogere score betekent meer beperkingen in dagelijks functioneren
###
somscore range 0-100; hogere score betekent groter psychisch welbevinden
####
somscore range -0,33 – 1.00; hogere score betekent betere kwaliteit van leven

6.4 Veranderingen in de tijd voor ouderen met en zonder HAPcontact
Er was een significante samenhang tussen wel of geen HAPcontact op T0 en/of T1 en wel of geen
ziekenhuisopname op T0 en/of T1 (p<0,001), zie Tabel 9. Ouderen zonder HAPcontact op T0 en T1
hebben relatief vaak ook geen ziekenhuisopname op T0 en T1. Ouderen met HAPcontact op T0 en T1
hebben relatief vaak ook een ziekenhuisopname op T0 en T1.
Tabel 9: Associatie tussen wel of geen ziekenhuisopname op T0 en T1 en wel of geen HAPcontact op T0 en T1 bij ouderen
van 65 jaar en ouder (N=14.655)
% Ziekenhuis
% Alleen
% Alleen
% Geen
P*
opname op T0
ziekenhuis
ziekenhuis ziekenhuis
en T1 opname op T1 opname op T0 opname op
T0 en T1
HAPcontact op T0 en T1
26,1
18,2
13,3
42,5
<0,001
Alleen HAPcontact op T1

14,0

25,3

9,3

51,5

Alleen HAPcontact op T0

12,8

10,5

26,3

50,4

Geen HAPcontact op T0 en T1

5,5

10,7

11,5

72,3

Totaal

9,3

13,4

13,0

64,3

2

* Χ toets; vetgedrukt: statistisch significant

De verandering in kwetsbaarheid in de tijd was significant geassocieerd met wel of geen HAPcontact
op T0 en/of T1 (p<0,001), zie Tabel 10. Ten opzichte van ouderen zonder HAPcontact was de
toename in kwetsbaarheid bij de ouderen met HAPcontact op T0 en/of T1 significant groter (Tabel
10). Bij alle domeinen van kwetsbaarheid was er overall een significante associatie tussen
verandering in kwetsbaarheid en wel of geen HAPcontact (p<0,0001). Zowel in het fysieke domein
(beperkt in het dagelijks functioneren), het psychosociale domein (psychisch welbevinden, sociaal
functioneren) als in ervaren gezondheid en kwaliteit van leven was de toename in kwetsbaarheid bij
de ouderen met HAPcontact op T0 en/of T1 significant groter dan bij de ouderen zonder HAPcontact.
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Tabel 10: Associatie tussen verandering van kwetsbaarheid in de tijd en wel of geen HAPcontact bij ouderen (n=14.655)
*
**
***
Kenmerk kwetsbaarheid
Gemiddelde Gemiddelde
B
95% BI
p
T0
T12
#
Mate van kwetsbaarheid HAPcontact op T0 en T1
0,29
0,30
0,015
0,010 - 0,021 <0,001

Beperkt in dagelijks
##
functioneren

###

Psychisch welbevinden

####

Kwaliteit van leven

Alleen HAPcontact op T1

0,25

0,27

0,020

0,015 - 0,024

Alleen HAPcontact op T0

0,27

0,26

0,0003

-0,004 - 0,005

Geen HAPcontact op T0
en T1
HAPcontact op T0 en T1

0,22

0,23

Ref.

2,68

2,84

0,22

Alleen HAPcontact op T1

2,21

2,56

0,26

0,19 - 0,33

Alleen HAPcontact op T0

2,60

2,55

0,01

-0,06 - 0,09

Geen HAPcontact op T0
en T1
HAPcontact op T0 en T1

1,99

2,11

Ref.

69,9

68,5

-1,74

-2,54 - -0,95

Alleen HAPcontact op T1
Alleen HAPcontact op T0
Geen HAPcontact op T0
en T1
HAPcontact op T0 en T1

73,9
72,6
76,2

71,4
72,2
75,1

-1,61
-0,33
Ref.

-2,26 - -0,96
-1,02 - 0,35

0,68

0,67

-0,043

-0,054 - -0,031

Alleen HAPcontact op T1

0,74

0,72

-0,032

-0,041 - -0,023

Alleen HAPcontact op T0

0,73

0,74

-0,009

-0,019 - 0,000

Geen HAPcontact op T0
en T1

0,78

0,78

Ref.

% T0

% T12

HAPcontact op T0 en T1

17,9

Alleen HAPcontact op T1

11,5

Alleen HAPcontact op T0
Geen HAPcontact op T0
en T1
HAPcontact op T0 en T1

Kenmerk kwetsbaarheid
Sociaal functioneren
belemmerd

Ervaren gezondheid niet
goed

*

0,13 - 0,30

<0,001

<0,001

<0,001

**

***

OR

95% BI

P

19,1

1,51

1,25 - 1,82

<0,001

15,1

1,43

1,22 - 1,69

15,3

13,1

1,22

1,02 - 1,46

9,1

8,9

Ref.

59,9

60,2

1,62

1,38 - 1,89

Alleen HAPcontact op T1

48,4

53,3

1,63

1,43 - 1,85

Alleen HAPcontact op T0

48,4

48,9

1,29

1,12 - 1,48

Geen HAPcontact op T0
en T1

36,8

37,3

Ref.

<0,001

* B en OR berekend door middel van multilevel analyse, gecorrigeerd voor kwetsbaarheidkenmerk op T0 en voor sekse, leeftijd, SES,
ziekenhuisopname en voor clustereffecten tussen studies
** BI: betrouwbaarheidsinterval
*** vetgedrukt: statistisch significant
#
somscore range 0,00 – 0,95, hogere score betekent grotere mate van kwetsbaarheid
##
somscore range 0-15, hogere score betekent meer beperkingen in dagelijks functioneren
###
somscore range 0-100; hogere score betekent groter psychisch welbevinden
####
somscore range -0,33 – 1.00; hogere score betekent betere kwaliteit van leven
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7 Raadplegen adviesgroep
7.1 Methode
Na de afronding van de analyse legden we de onderzoeksresultaten voor aan een adviesgroep met
vertegenwoordigers van professionals en ouderen. De bijeenkomsten met de adviesgroepen hadden
tot doel de onderzoeksresultaten te toetsen op herkenbaarheid en aan te vullen met informatie
vanuit de verschillende perspectieven van de deelnemers.
De twintig geraadpleegde professionals waren leden van de ‘Focusgroep Ouderen en acute zorg’ van
Acute Zorgregio Oost, aangevuld met een aantal extra professionals. Hun inhoudelijk expertise was:
senior adviseur Zorgbelang Gelderland, specialist ouderengeneeskunde verpleeghuis, verpleegkundig
specialist thuiszorgorganisatie, ambulanceverpleegkundige, medisch manager ambulancedienst,
huisarts/kaderhuisarts ouderen HAP, triagist HAP, SEH-arts, verpleegkundig specialist ziekenhuis,
geriater ziekenhuis, zorgmanager GGZ, beleidsmedewerker afdeling Gezond Leven GGD, lector acute
intensieve zorg HAN, adviseur AZO, senior onderzoeker AZO.

De opzet van de bijeenkomst met inhoudelijk deskundigen was als volgt:





Presentatie resultaten secundaire analyse TOPICS-MDS (zie hoofdstuk 4 en 6)
Interactieve discussie over de implicaties van de resultaten voor de acute zorgketen door gebruik
van de World Café-methode. Na een korte toelichting op de World Café methode werd in vier
groepen met een tafelbegeleider en de deelnemers een levendige gezamenlijke dialoog gevoerd
en collectieve mindmaps gemaakt op papieren tafelkleden. Centraal stond de uitgangsvraag: Hoe
krijgen we samen meer aandacht in de keten voor kwetsbaarheid bij ouderen.
Plenaire terugkoppeling per groep met daarin ‘de oogst’ (wat werkt, wat niet? successleutels),
‘wat moet nog rijpen’ (belangrijkste drempels, vragen, belemmeringen) en ‘volgende stap’ (wat is
nodig van jezelf en anderen?), vastgelegd op een flip-over. Na de bijeenkomst analyseerden
enkele leden van de projectgroep de mindmaps en de plenaire flip-overs geanalyseerd
formuleerden we aanbevelingen.
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Als ervaringsdeskundigen werden twaalf ouderen en mantelzorgers door Zorgbelang bevraagd over
hun kijk en mening op de startvraag ‘Wat zijn uw ervaringen met spoedzorg op het gebied van
kwetsbaarheid en welke aanbevelingen zou u willen doen aan de zorgverleners?’ Dit vond plaats
tijdens een bijeenkomst van een ouderenvereniging (zes personen) en tijdens vier persoonlijke
interviews en twee telefonische interviews. Alle informatie is vertrouwelijk verzameld en is anoniem,
niet herleidbaar, verwerkt tot aanbevelingen.

7.2 Resultaten
Tijdens de plenaire terugkoppeling gaven de professionals als antwoorden op de vraag ‘Hoe krijgen
we samen meer aandacht in de keten voor kwetsbaarheid bij ouderen?’












Elkaar meer opzoeken, gaan kijken in elkaars keuken.
Eenduidig beleid, één woordenboek zodat zorg op maat geleverd kan worden.
Leren om in gesprek te gaan met ouderen over kwetsbaarheid.
Meer aandacht voor kwetsbaarheid in scholing (per beroepsgroep maar ook gemeenschappelijk) om bewustwording
te creëren.
Huidige informatie systemen beter (leren) benutten; geen nieuw informatiesysteem bedenken maar in kaart brengen
van huidig aanbod in de keten en herinrichten en op elkaar af stemmen.
Zorg en welzijn op elkaar afstemmen.
Leren op- en afschalen in zorg, niet alles is zorg, Schakel welzijn eerder in.
Meer aandacht voor preventietaken op de HAP (inzet sociaal team op HAP).
Aandacht voor regionale of lokale omstandigheden.
Zoeken naar mogelijkheden voor integrale bekostiging.
24/7 ouderen en hun naasten vertrouwen geven dat er geen onnodige zorg wordt aangeboden, dat er efficiënt
gewerkt wordt en dat de oudere zo snel mogelijk door de juiste professional gezien en gehoord wordt. Zodat snel
samen besloten kan worden welke acties nodig zijn. En wie de acties gaan oppakken. Ouderen ook het vertrouwen
geven dat de nodige zorg geboden wordt.

De ervaringen en aanbevelingen van ouderen en mantelzorgers met betrekking tot spoedzorg en
kwetsbaarheid:
‘Het is niet onze schuld dat we ouder worden, geld kosten en dat het meer tijd kost om ons te helpen.
Dat is de tijdsgeest. Ik durf door alle berichten in de krant over wachttijden en drukte soms geen
vragen meer te stellen. Bang om ze te belasten met nog meer werk. Je leest veel narigheid maar waar
zijn de verhalen over de positieve ervaringen? Als je weet dat het goed geregeld is heb je vertrouwen
in systemen, organisaties en mensen. En dan heb je ook begrip dat het soms wat langer kan duren.
Straal werkplezier uit en vertel over je mooie werk. Wij, ouderen en mantelzorgers, zijn jullie
dankbaar voor alle hulp en steun in een hectische situatie.’
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Professionele vaardigheden
 Zorg voor een rustige plek waar rustig met de oudere en de mantelzorgers gesproken kan worden. Als de huisarts op
huisbezoek komt mag hij/zij gerust andere bezoekers vragen de kamer even te verlaten. Schaamte kan meespelen en
dan is privacy van groot belang.
 Vraag na of de oudere weet wat er gebeurd is maar dring niet aan. In een hectische situatie is besef van tijd, plaats of
gebeurtenis vaak verstoord. Neem de tijd voor een bezoek.
 Gebruik geen vaktaal maar spreektaal of zelfs dialect. Dit toont betrokkenheid en kan gevoel van vertrouwen snel
versterken waardoor het makkelijker is om iemand aan te spreken en afspraken te maken.
 Vraag na wat iemand zelf heeft geregeld, welke zorg of hulp er al is en vraag door naar de reden voor deze zorg/hulp
 Maak beter gebruik van de kennis over de oudere die de mantelzorger verteld en plaats deze in een context. Vat
samen en toets of het klopt met het geschetste beeld. Vul niet in voor de ander. Geef ruimte voor aanvullingen (‘soms
schiet iets later pas binnen of is het onderwerp te beladen om in 1 keer te beantwoorden’).
 Bij bezoek aan HAP of SEH is het wenselijk dat informatie over reden bezoek beschikbaar is. Vraag na of de informatie
klopt. ‘Vermijdt vaktaal en betutteling’.
 Vertel, eventueel ondersteund met pictogrammen of tekeningen, wat de keuzes zijn voor de behandeling en geef
ruimte voor vragen stellen. De mantelzorger is vaak in het hoofd al scenario’s aan het bedenken en heeft even tijd
nodig om een boodschap te verwerken of te overleggen met familie.
 Leg afspraken vast en geef oudere en mantelzorger een kopie van de afspraken mee naar huis. Zo kan men alles nog
eens rustig doorlezen en bespreken met wijkverpleging, huisarts of wmo-adviseur.
 Ga in gesprek met de oudere en de mantelzorgers alsof het je eigen familie betreft. ‘Wat zou jij willen voor je moeder
en voor jezelf? ‘
 Regel eerst de zorg die op dat moment nodig is en regel daarna de papieren. Belast een oudere en mantelzorger niet
met bureaucratie op het moment van onrust en stress. Mensen gaan er van uit dat er efficiënt en zorgvuldig wordt
gewerkt.
Professioneel gedrag
 Toon vertrouwen in en praat met respect over collega professionals die al betrokken zijn bij zorg of ondersteuning.
 Toon respect voor deze inzet van mantelzorg. Het is vaak een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven en heeft
nut.
 Wees eerlijk over je eigen kennis over kwetsbaarheid. Je hoeft als professional niet alles zelf te weten maar weet dan
wel waar je kennis kunt halen.
 Heb oog voor persoonlijke omstandigheden. Veel hulpvragen zijn misschien niet bedoeld voor HAP-SEH maar het is
wel de plek waar mensen vertrouwen in hebben een waar hulp aanwezig is. Het afdoen als ‘een vraag voor de
gemeente ‘ kan gevoel van falen, schaamte of agressie oproepen. De persoon in kwestie is zelf nog niet in staat
geweest om de hulpvraag daar neer te leggen en verwacht hulp hierbij.
 Vraag feedback over je handelen en communicatie aan de oudere, de mantelzorger en je collega’s. ‘Soms hoor of zie
je zelf niet helemaal scherp welke reactie een woord of een handeling oproept. Iemand anders in de kamer misschien
wel en dat kan schelen in dingen regelen of afspreken. ‘
 Het geeft gevoel van gezien worden als er contact is met de huisarts of POH na een opname of bezoek aan HAP of SEH.
Een telefoontje kan het verschil maken.
Beschikbaarheid personeel
 Tijdens het wachten op uitslagen onderzoeken zou het fijn zijn als er iemand een luisterend oor kan bieden en
aandacht voor oudere en mantelzorger toont. Alleen in een kamer wachten geeft extra stress en gevoel van
machteloosheid.’
Communicatie in de keten
 Een communicatiemiddel met foto’s erbij van iedereen die betrokken is rondom de ouderen. Dit kan ook mee naar
het ziekenhuis bij opname. Een gezicht geeft meer/ sneller herkenning dan een naam of organisatie. Informatie uit
het ziekenhuis wordt hierin aangevuld en gaat weer mee naar huis. ‘mijn moeder weet de naam van haar arts niet te
herinneren maar herkent haar wel op een foto.’
Beschikbaarheid en toegankelijkheid ketenzorg
 Wees herkenbaar als netwerk en/of samenwerkingspartner. Gebruik dezelfde taal en beelden. Vertel wat er al
georganiseerd is, straal met elkaar vertrouwen uit.
 Schriftelijke informatie moet up-to date zijn, oude folders of verouderde telefoonnummers geven verwarring en
gevoel dat het onbelangrijk is.
 Niet meenemen door ambulance geeft in eerste instantie gevoel van opluchting (het is minder ernstig dan verwacht)
maar kan op later tijdstip toch vragen oproepen. Het is nu niet duidelijk waar deze informatie wordt opgeschreven en
waar men terecht kan voor extra informatie. Met name als mantelzorger pas later arriveert en niet persoonlijk heeft
gesproken met ambulancepersoneel.
 Een wijkverpleegkundige is een belangrijke schakel in rust terugbrengen in persoonlijke situatie na een bezoek aan
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HAP/ SEH of na opname. Zowel voor de oudere zelf als voor de mantelzorger. ‘De eerste 24 uur na thuiskomst is van
belang om een systeem op orde te krijgen.’.
‘Mijn huisarts heeft samen met ons en de ouderenadviseur met mijn ouders gesproken. Dit was verhelderend voor
iedereen omdat vragen gelijk beantwoord konden worden en ze beter inzicht kregen in elkaars taken en
verantwoordelijkheden. Elk contact daarna was constructief omdat we elkaar beter begrepen.’
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8 Discussie
Deze secundaire analyse van de MDS-TOPICS data brengt in kaart of er verschillen zijn in zorggebruik
en kwetsbaarheid tussen ouderen van 65 jaar en ouderen die wel en geen contact met de HAP
hadden. Uit de cross-sectionele studie blijkt dat ouderen die contact met de HAP hadden (via bezoek
of visite) significant meer kwetsbaar zijn in vergelijking tot ouderen die geen HAP contact hebben. De
verhoogde mate van kwetsbaarheid is zichtbaar in alle domeinen: meer aandoeningen, meer
beperkingen in dagelijks functioneren, vaker belemmerd in sociaal functioneren, minder psychisch
welbevinden, minder ervaren kwaliteit van leven en vaker slechte ervaren gezondheid. Daarnaast
hebben ouderen die de HAP bezoeken significant vaker een ziekenhuisopname en significant vaker
thuiszorg ten opzichte van ouderen die geen contact met de HAP hebben.
Uit de longitudinale analyse blijkt dat ouderen die geen HAPcontact hebben in de loop van de tijd
ook minder vaak een ziekenhuisopname rapporteren. Andersom rapporteren ouderen met zowel
HAPcontact tijdens de eerste meting als 12 maanden later, relatief vaak ook een ziekenhuisopname
op beide meetmomenten. Bij ouderen met HAPcontact bij de eerste en/of de herhaalde meting
neemt in de loop van de tijd ook de kwetsbaarheid significant toe in vergelijking tot ouderen die
helemaal geen HAPcontact hebben. Deze toename is te zien in het fysieke én psychosociale domein:
meer beperkingen in dagelijks functioneren, vaker belemmerd in sociaal functioneren, minder
psychisch welbevinden, minder ervaren kwaliteit van leven en vaker slechte ervaren gezondheid.
Deze studie laat zien dat kwetsbaarheid van ouderen die contact hadden met de HAP een relevant
probleem is. Eerder onderzoek naar kwetsbare ouderen in de acute zorg betrof vooral de SEH-setting
[20, 39-42] of de huisarts dagpraktijk [26, 43-45].
Bij het onderzoek in de huisarts dagpraktijk is geen onderscheid gemaakt tussen acute zorg en
reguliere zorg. Kwetsbaarheid van ouderen in de acute eerstelijnszorg is nog niet eerder in kaart
gebracht, noch in Nederland noch daarbuiten. Daarmee geeft deze studie een uniek en eerste inzicht
in kwetsbaarheid van ouderen na bezoek van de acute eerstelijnszorg. In de TOPICS-MDS database is
echter geen informatie opgenomen over kwetsbaarheid op het moment dat ouderen de HAP
bezoeken. Daarmee beantwoordt deze studie niet de vraag of deze groep ouderen ook al een hogere
mate van kwetsbaarheid had op het moment van het HAP bezoek zelf. Met andere woorden:
bezoeken ouderen de HAP als een gevolg van kwetsbaarheid of ontstaat kwetsbaarheid pas na het
bezoek aan de HAP? Op basis van deze studie kunnen hier geen uitspraken over gedaan worden. We
concluderen dan ook niet dat ouderen meer kwetsbaar zijn als gevolg van bezoek aan en
behandeling op de HAP, maar wel dat kwetsbaarheid van ouderen na HAP bezoek een relevant
probleem is.
Aandacht voor kwetsbaarheid op de HAP moet niet beperkt blijven tot de fysieke aspecten. Uit ons
onderzoek blijkt dat niet alleen de fysieke, maar ook de psychosociale kwetsbaarheid van ouderen
met HAPcontact groter is. In recente jaren is een scala aan screeningsinstrumenten voor kwetsbare
ouderen ontwikkeld. Veel instrumenten zijn met name gericht op fysieke en cognitieve
kwetsbaarheid [41, 43], zoals ISAR (Identification of Seniors at Risk [39] en SHARE-FI (Survey of
Health, Ageing and Retirement in Europe Frailty Instrument) [40]. Er zijn echter ook instrumenten die
een multidimensionele screening van kwetsbaarheid van ouderen beogen zoals de Groningen Frailty
Indicator [46], Frail-VIG [42] en Easy-Care TOS [26, 44]. Het verdient dan ook aanbeveling om bij de
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screening van kwetsbaarheid in de acute zorg in de eerste lijn bouwstenen te ontwikkelen voor een
multidimensionele screening (zie aanbevelingen).
De verschillen tussen de ouderen met en zonder HAPcontact, zowel in de cross-sectionele als
longitudinale studie, wijzen allemaal dezelfde kant op: namelijk er is een grotere kwetsbaarheid bij
ouderen die de HAP bezoeken. De vraag is of deze statistisch significante verschillen ook klinisch
relevant zijn. Bij de cross-sectionele studie blijken de verschillen in kwetsbaarheid groter dan 5%
tussen beide groepen en op alle domeinen van kwetsbaarheid vinden we klinisch relevante
verschillen. Bij de longitudinale studie blijkt dat het verschil tussen de groep ouderen zonder
HAPcontact en met HAPcontact op T0 en T12 het grootst is en ook klinisch relevant. De steekproef bij
de longitudinale analyse betreft een relatief gezonde selectie van ouderen in de TOPICS-MDS
database. Het is daarom waarschijnlijk dat de gevonden verschillen een onderschatting zijn van de
werkelijke verschillen in kwetsbaarheid tussen ouderen met en zonder HAPcontact.
De TOPICS-MDS studies zijn uitgevoerd in de periode 2009-2014. De stelselwijzigingen in de
langdurige zorg, waarbij ouderen langer thuis (moeten) blijven, verzorgingshuizen veelal verdwijnen
en drempels voor opname in een verpleeghuis verhoogd zijn, dateren van na die tijd. Zo is de Wet
langdurige zorg per 1 januari 2015 inwerking getreden. Vanaf 2016 komen de eerste signalen over
drukte in de acute zorg, waarbij de toename van kwetsbare ouderen op de HAP, SEH en ambulances
met name worden genoemd [47, 48]. Het effect van deze veranderingen is niet gemeten in de TOPICMDS database. Mogelijk geven de resultaten in deze studie op basis van verzamelde gegevens tussen
2009-2014 geen goede weergave van de huidige situatie, waarin (kwetsbare) ouderen langer thuis
wonen en een groter beroep doen op de HAP en andere acute zorgorganisaties. We vermoeden dat
de resultaten in deze studie een onderschatting zijn van de mate van kwetsbaarheid van ouderen na
bezoek aan de HAP en dat het probleem in werkelijkheid momenteel nog groter is.
De kwalitatieve resultaten van de adviesgroep professionals sluiten goed aan bij eerder kwalitatief
onderzoek onder professionals in de acute zorg in de regio Amsterdam [49]. In beide studies zijn
belangrijke thema’s: wat is kwetsbaarheid, bewustwording van kwetsbaarheid van ouderen, hoe
kwetsbaarheid te signaleren, communicatieproblemen met ouderen, capaciteitsproblemen in de
acute zorg, problemen in de overdracht, ontslag en nazorg, gebrek aan kennis over acute zorg voor
kwetsbare ouderen. De belangrijkste suggesties voor verbetering in acute zorg voor kwetsbare
ouderen zijn: vroege signalering van kwetsbaarheid, optimaliseren van de continuïteit van zorg in de
eerste en tweede lijn en thuiszorg, gestructureerde gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in de
acute keten, een meer generalistische, holistische werkwijze en meer aandacht voor communicatie
[49]. Daarmee lijkt de externe validiteit van de kwalitatieve raadpleging van de adviesgroep ook
bovenregionaal en wellicht landelijk te gelden.
Het laatste woord is aan de ouderen zelf. Zo geven zij aan vaak moeite te hebben met de term
kwetsbaarheid. Ze herkennen zichzelf niet in de term kwetsbaarheid, zijn niet in staat om de
betekenis ervan uit te leggen of geven er een andere betekenis aan dan professionals doen[50].
Ouderen bespreken niet makkelijke hun problemen, omdat ze naasten of hulpverleners niet tot last
willen zijn. Ze vinden het echter wel belangrijk dat ze uitgenodigd worden om over hun lichamelijke
achteruitgang, psychische draagkracht en hun wensen in de acute behandeling te spreken. ‘Zie ons
als mensen met een eigen toekomstperspectief’. Uit de bespreking met de adviesgroep ouderen en
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mantelzorgers blijkt vooral de behoefte aan duidelijke communicatie en informatie op een moment
van onrust en stress in een hectische, acute situatie.

Beperkingen
Een belangrijke kracht van het gebruik van TOPICS-MDS data is de grote steekproef, waardoor de
resultaten een grote ecologische validiteit hebben. Ook zien we dat de meeste gevonden verschillen
tussen ouderen met en zonder HAPcontact zowel statistisch significant als klinisch relevant zijn.
De steekproef bestaat echter uit een combinatie van studies met een verschillende studieopzet,
inclusiecriteria, methode van dataverzameling en steekproefgrootte. De steekproef bij de
longitudinale analyse blijkt bovendien een gezondere, minder kwetsbare selectie. De
representativiteit van de cross-sectionele en longitudinale steekproef voor de Nederlandse bevolking
van 65 jaar en ouder is daarom waarschijnlijk minder groot. Maar de gevonden associaties zijn
daarmee niet minder relevant [51]. Bovendien hebben we gecorrigeerd voor potentieel verstorende
demografische kenmerken (sekse, leeftijd en sociaaleconomische status) en voor clustereffecten
tussen studies.
Een nadeel van secundaire analyse is dat er weinig controle op de kwaliteit van de data mogelijk is.
Zo hebben we bij zorggebruik nu alleen informatie over ziekenhuisopname en thuiszorg
meegenomen en informatie over tijdelijke opname in verzorgingshuis of verpleeghuis laten vervallen
vanwege onvoldoende kwaliteit van de data. Ook betrouwbare informatie over informeel
zorggebruik bleek niet beschikbaar.
Daarnaast is vertrouwen in de datakwaliteit van de primaire studies bij deze datadeel-constructie
noodzakelijk. Uit kruisvalidaties blijkt echter dat sommige gegevens, zoals datum afname op T0 en
T12 niet correct waren. Daar waar mogelijk hebben we deze gegevens gecorrigeerd op basis van de
originele studiepublicaties. Enige misclassificatie kunnen we echter niet uitsluiten. Door de
beperkingen in de kwaliteit van de data is ook een nadere analyse naar de mogelijke invloed van
interventies bij de longitudinale analyse niet mogelijk.
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9 Conclusies en aanbevelingen
9.1 Conclusies
Ouderen die de HAP bezoeken zijn significant kwetsbaarder in vergelijking tot ouderen die geen HAP
contact hebben. Dit geldt voor alle domeinen van kwetsbaarheid: lichamelijk, functioneel, psychisch
en sociaal. Ook hebben ouderen die de HAP bezoeken een hoger zorggebruik in vergelijking tot
ouderen die geen HAP bezoeken.
Kijkend naar ontwikkelingen in de tijd zien we dat ouderen die de HAP bezoeken een toename in
fysieke en psychosociale kwetsbaarheid laten zien en vaker opgenomen worden in het ziekenhuis in
vergelijking tot ouderen die geen HAP bezoeken.

9.2 Aanbevelingen
Op basis van het kwantitatieve onderzoek én de daarop volgende raadpleging van professionals en
ouderen hebben we de volgende aanbevelingen opgesteld:
Aanbevelingen voor de praktijk
Signaleren kwetsbaarheid
1. De huisarts en andere hulpverleners op de HAP hebben structurele aandacht voor alle
domeinen van kwetsbaarheid, dus zowel psychosociale als lichamelijke aspecten.
2. De eigen huisarts brengt psychosociale en lichamelijke kwetsbaarheid in kaart via een
gevalideerde methode (zoals Easy Care TOS, Groningen Frailty Indicator etc.). Daarnaast
inventariseert en bespreekt hij wensen m.b.t. behandeling van de oudere (Advanced Care
Planning) en rapporteert hierover in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het stimuleren
van secundaire preventietaken in de eerste lijn voorkomt onnodige opnames in acute keten;
3. De eigen huisarts en bureaumedewerkers van de HAP maken onderling afspraken over hoe
optimaal gebruik gemaakt kan worden van bestaande EPD en schakelsystemen om
informatie met elkaar te delen. Bestaande informatie over psychosociale en lichamelijke
kwetsbaarheid van de oudere, die bij de eigen huisarts in het EPD staat, is bij bezoek aan de
HAP zichtbaar voor huisartsen en andere hulpverleners op de HAP;
4. De huisarts en andere hulpverleners op de HAP nemen de volgende aandachtspunten mee in
hun gesprek met de oudere:
 Rust: gespreksruimte en tijd;
 Respect voor oudere: zie de oudere als een persoon met een toekomstperspectief,
vraag naar wensen en mogelijkheden, maak gebruik van kennis mantelzorg;
 Taal: eenvoudig, eenduidig, geen vakjargon en begrijpelijk (evt. met beeld). De
huisarts en andere hulpverleners op de HAP vragen ‘op een omschrijvende wijze’
naar psychosociale kwetsbaarheid (voorbeeldvraag sociale kwetsbaarheid: ‘ hebt u
mensen om u heen waar u uw verhaal kwijt kan);
 Feedback: vraag aan oudere en naasten of de boodschap is aangekomen;
 Schriftelijke informatie: up to date;
 Afspraken: over follow-up en monitoring schriftelijk vastleggen en meegeven;
 Contactpersoon HAP: geef aan met wie de oudere contact op kan nemen bij vragen;
 Aanwezigheid van relevante derde: mantelzorger, naaste, familie, ouderenadviseur;
 Contactpersoon oudere: check gegevens van contactpersoon van de oudere;
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Respect medebehandelaars: waardeer kennis en expertise van collega professionals
die reeds betrokken zijn bij de zorg (bijvoorbeeld wijkverpleegkundige) en gebruik
deze;
Bureaucratie: geen belasting met (regels, formulieren etc.) tijdens bezoek aan HAP.

Verwijzing en overdracht vanuit HAP
5. De huisarts en andere hulpverleners op de HAP verwijzen de oudere bij een vermoeden van
(lichamelijke, functionele, psychische en/of sociale) kwetsbaarheid terug naar de eigen
huisarts. Het ligt in de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts om hierover met de
oudere in gesprek te gaan en in overleg met de oudere gezamenlijk acties te ondernemen;
6. Bij de overdracht van zorg voor de oudere vanuit de HAP naar de eigen huisarts of
praktijkondersteuner is kwetsbaarheid op de verschillende domeinen een vast onderdeel van
de informatie uitwisseling;
7. De eigen huisarts of praktijkondersteuner neemt, na het bezoek van de oudere aan de HAP,
binnen 2 werkdagen telefonisch contact op met de oudere om continuïteit van zorg te
bewaken door follow-up en monitoring vanuit de eigen huisartspraktijk;
8. De HAP informeert (bijvoorbeeld via medewerker van thuiszorg op de HAP) de reguliere
thuiszorg waar de oudere onder behandeling is, dat de oudere de HAP bezocht voor acute
behandeling. De thuiszorg neemt binnen 48 uur contact op met de oudere om hem zo nodig
verder te ondersteunen in de thuissituatie;
9. De huisarts en hulpverleners op de HAP geven adviezen over nazorg aan de kwetsbare
oudere die zijn toegesneden op de lokale context en afspraken met ketenpartners.
10. De huisarts en hulpverleners op de HAP zijn zich ervan bewust dat vakjargon in de sector,
discipline of organisatie kan verschillen. Zij voorkomen onduidelijkheid in het zorgbeleid voor
de oudere als gevolg van verschil in terminologie.
Aanbevelingen voor scholing
De aanbevelingen voor scholing zijn geordend op kennis, vaardigheden en attitude.
11. De huisarts en hulpverleners op de HAP zijn zich bewust van het belang van structurele
aandacht voor kwetsbaarheid bij de oudere. Ze hebben adequate kennis van psychosociale
en lichamelijke kwetsbaarheid, geriatrie en de passende en effectieve zorg voor de oudere;
12. De huisarts en hulpverleners op de HAP ontwikkelen de juiste vaardigheden en attitude om
in gesprek te gaan met ouderen over psychosociale en lichamelijke kwetsbaarheid en de
behandelwensen van de oudere (zie aanbeveling 4);
13. De huisarts en hulpverleners op de HAP ontwikkelen samen met de andere ketenpartners
een solide netwerk in de zorgketen voor ouderen die bestaat uit acute en langdurige zorg en
welzijn. Alle hulpverleners in de zorgketen voor ouderen hebben inzicht in en kennis van de
lokale organisatie van ouderenzorg, de mogelijkheden en beperkingen daarvan. Te denken
valt aan medewerkers bij: de eigen huisarts, HAP, ambulancedienst, spoedeisende hulp,
verpleeghuis, tijdelijke acute opvang, thuiszorg en wijkteam welzijn (zie aanbeveling 9);
14. De regionale netwerken acute zorg stimuleren en faciliteren scholingsactiviteiten, regionale
bijeenkomsten (zie 13) en de ontwikkeling van een kennisnetwerk van professionals in de
(acute) zorgketen voor kwetsbare ouderen.
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Aanbevelingen voor beleid en organisatie
15. De HAP en andere betrokken partijen in de regio (zie aanbeveling 11 en 12) ontwikkelen een
sluitende aanpak voor de opvang van kwetsbare ouderen dicht bij de eigen woonsituatie. De
HAP en andere betrokken partijen in de regio maken afspraken hoe vanuit de HAP nazorg
richting de thuissituatie van de oudere ingeregeld wordt (bijvoorbeeld door aanwezigheid
van een vertegenwoordiger van een thuiszorgorganisatie op de HAP of SEH);
16. De regionale netwerken acute zorg stimuleren en faciliteren de samenwerking van
ketenpartners in de acute zorgketen (HAP, ambulancedienst, SEH) met ketenpartners in de
langdurige zorg en het welzijnsdomein. Te denken valt aan samenwerking met: sociaal
wijkteam, thuiszorg, praktijkondersteuner eigen huisarts, specialist ouderengeneeskunde;
17. Zorgverzekeraars experimenteren met integrale bekostiging van zorg voor kwetsbare
ouderen op de HAP en verwijzing en nazorg in het acute en langdurige domein. Huidig
knelpunt is niet alleen financieringsschotten, maar is ook een harde (financiële) scheiding
tussen psychiatrische en geriatrische zorg voor kwetsbare ouderen.
Aanbevelingen voor onderzoek
18. Onderzoek naar de ontwikkeling van valide, betrouwbare en bruikbare screeningsvragen op
alle domeinen van kwetsbaarheid voor ouderen op de HAP en/of SEH gebaseerd op het
integraal conceptueel model van kwetsbaarheid [10]. Waarbij de bevindingen uit deze
studie, en reeds bestaande multidimensionele screeningsinstrumenten zoals Frail-VIG [42],
EASY-Care TOS [26, 44] en Groningen Frailty Indicator [46] de bouwstenen vormen voor de
beoogde screeningsvragen;
19. Onderzoek naar knelpunten en bevorderende factoren voor implementatie van screening
van ouderen op alle domeinen van kwetsbaarheid in de context van de acute zorg en
ontwikkeling van de toegesneden implementatiestrategie voor screening en signalering van
kwetsbaarheid op de HAP en/of SEH;
20. Onderzoek naar beïnvloeding van besluitvorming van de huis- of SEH-arts over verwijzing en
nazorg van de kwetsbare oudere, op basis van informatie over kwetsbaarheid op HAP of SEH;
21. Onderzoek naar aandachtspunten voor kwetsbaarheid in de overdracht en nazorg na bezoek
van de oudere aan de HAP (en/of SEH), gebaseerd op het conceptueel model van
kwetsbaarheid [10] vanuit het perspectief van ouderen en hulpverleners;
22. Effectonderzoek naar continuïteit van zorg en ingezette acties en interventies in vervolg op
screening van ouderen op alle domeinen van kwetsbaarheid op de HAP en/of SEH;
23. Onderzoek met data uit de TOPICS-MDS database van na 2014 bijvoorbeeld specifiek voor
ouderen met dementie;
24. Onderzoek naar (effecten en ervaringen van gebruikers met) innovatieve
domeinoverstijgende experimenten met zorg voor kwetsbare ouderen in het acute en
langdurige domein.
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Bijlage 1 Beschrijving respondenten in de TOPICS-MDS studies in
de longitudinale analyse
Studie
nummer

Aantal

%

Studie design

1
5

1.022
1.544

7,0
10,5

prospectief
RCT

Aantal in
interventie
groep
onbekend
1.110

8

252

1,7

prospectief

onbekend

onbekend

9

584

4,0

prospectief

onbekend

onbekend

10

1.973

13,5

RCT

11

63

0,4

interventie

13

435

3,0

RCT

319

116

14

309

2,1

Steppedwedge RCT

onbekend

onbekend

16

806

5,5

Steppedwedge RCT

485

321

17

71

0,5

Pre post

18

4.314

29,4

RCT

2.220

2.094

19

331

2,3

Quasi
experimente
el

165

166

21
23

552
236

3,8
1,6

prospectief
prospectief

onbekend
onbekend

onbekend
onbekend

24

308

2,1

prospectief

onbekend

onbekend

856

onbekend

onbekend

36

Aantal in
controle
groep
onbekend
434

1.117

onbekend

onbekend

Interventie

Geen informatie beschikbaar
Screening kwetsbare ouderen,
geriatrisch onderzoek aan
huis, patiëntgericht evidence
based plan van aanpak
Implementatie Zorg en
Welzijnsinfoportaal
Screening kwetsbare oudere op
basis van Easy Care TOS
Inventarisatie
gezondheidsproblemen en
opstellen zorgplan door
patiënt en verpleegkundige
samen
Oefenprogramma door
fysiotherapeuten en andere
behandelingstherapeuten om
zelfredzaamheid te vergroten
Multidimensionele assessment
en interdisciplinaire zorg
gebaseerd op behandelplan op
maat en geregelde evaluatie
en follow up.
Integraal medicatieadvies voor
patiënten die meerder
medicijnen gebruiken.
Geriatrische beoordeling thuis
en op maat zorgplan,
bespoken in multidisciplinair
overleg
Grip en Glans thuisbezoeken en
groepscursus
Uitgebreid geriatrisch
onderzoek en op maat
opgesteld zorgplan
Uitgebreid geriatrisch
onderzoek en inventarisatie
van hulpvragen van
mantelzorger;.op maat
opgesteld zorgplan en
ondersteuning van
mantelzorger
Herstelzorgprogramma
Intensieve casemanagement en
koppelingsmodel
casemanagement
Geen interventie

Studie
nummer

Aantal

%

Studie design

Aantal in
interventie
groep
687

Aantal in
controle
groep

25

687

4,7

interventie

28

1.015

6,9

RCT

517

498

41

141

1,0

interventie

81

60

42

12

0,1

Steppedwedge RCT

7

5

Totaal

14.655

100,0

6.447

4.811

37

Interventie

Proactief signalen van ouderen
opvangen en praktische
diensten en persoonlijke
ondersteuning realiseren in en
om huis
Specialistisch team bij
huisartsenpraktijk, ouderen
EPD, instrumenten die het
nemen van beslissingen
ondersteunen, programma’s
gericht op zelf management en
preventie voor patiënten.
Multidisciplinaire aanpak,
proactieve planning van zorg,
casemanagement en
medicatiereview
Zelfhulpcursus, fysieke
oefeningen, probleemoplossende training, levensreview, doorverwijzing naar
huisarts

Bijlage 2 Beschrijving TOPICS-MDS studies in de longitudinale analyse
Studie
nummer

Deelnemers

Studiedesign + toelichting methode

Interventie

Resultaten)

Opmerkingen methodologie

1

2019 Ouderen ≥65jaar, uit
Noord Nederland, sampling
werd uitgevoerd in 25 diverse
gezondheids en welzijns
organisaties en
ouderenverenigingen.

Cross-sectional survey (eenmalige
vragenlijst, data van maart 2010 januari 2011) een vragenlijst bestaande
uit persoonsgerichte indicatoren waarop
mensen in groepen verdeeld kunnen
worden. Samengesteld uit delen van de
'Groningen frailty indicator en
INTERMED.

Geen informatie

Na analyse bleken ouderen
onder te verdelen in 5
groepen: Vitaal, problemen
met psychologische coping,
lichamelijke problemen,
problemen in meerdere
domeinen, de extreem
kwetsbaren.

5

Patiënten ≥ 60 jaar van met
≥1 van de volgende criteria:
multimorbiditeit (frailty index
≥ 0.20) ;
polyfarmacie (≥ 5 medicijnen
in chronisch gebruik);
care gap (≥3 jaar geen contact
met de huisarts).
Geexcludeerd zijn terminale
patiënten of patiënten in
verzorgings en
verpleegtehuizen. Verwacht
worden 5000 deelnemers uit
de 58 deelnemende
huisartspraktijken, maar trial
nog niet begonnen/afgerond.

RCT (Cluster randomized)

UPRIM (een screening van medische
gegevens om kwetsbare ouderen op
te sporen) en U-CARE (een
multidisciplinaire interventie geleid
onder leiding van een
verpleegkundige, bestaand uit 3
stappen: 1 de kwetsbare patiënten
selecteren, 2: een compleet
geriatrisch onderzoek aan huis, 3:
een patiëntgericht evidence based
plan van aanpak.)

Geen, de trial moet nog
uitgevoerd worden:
primaire uitkomstmaat
wordt de verandering in de
Katz ADL index .

Deze studie beoogde te bewijzen dat
[52]
patiënten op grond van klachtenpatronen
('Needs') zijn onder te verdelen in 5 groepen.
Het doel daarvan is om in toekomst te kunnen
voorspellen in wat voor zorgtraject een
patiënt terecht zou moeten komen om zo
efficiënter patiëntgerichte zorg te kunnen
leveren. (De vraag is of er geen 'detection bias'
ontstaat doordat zij analyses toepassen op de
antwoorden van een vragenlijst die zij zelf
samengesteld hebben op grond van
'voorkeuren', wordt niet benoemt in discussie.
Ook werden patiënten op grond van een te
verwachten patroon in groepen ingedeeld
voor analyse maar wordt hoe tot deze indeling
gekomen is niet verder toegelicht)
Goed opgezette trial, echter nog niet
[53]
uitgevoerd. Geen ouderen in
verzorgingstehuizen geïncludeerd.
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Referentie

Studie
nummer

Deelnemers

Studiedesign + toelichting methode

Interventie

Resultaten)

8

290 kwetsbare ouderen,
geïdentificeerd middels EASY
Care TOS (en 169
zorgprofessionals)

Mixed Methods study, De studie is
gebaseerd op een vragenlijst aan
medisch professionals, 2
gestructureerde interviews met groepen
medisch professionals en de gegevens
van het gebruik van het ZWIP.

Geen

Aan het eind van de
implementatieperiode
hadden 55% van de
kwetsbare ouderen of hun
vertegenwoordigers en 84%
van de zorgprofessional
ZWIP minstens één keer
gebruikt.

9

587 Ouderen > 70 jaar,

Validation study (Vergeleken met
andere valideerde
screeningsinstrumenten voor het
opsporen van kwetsbare ouderen in een
klinische setting, daarnaast vergelijk met
bekende determinanten van
kwetsbaarheid)

De interventie was een evaluatie op
basis van het medisch dossier
middels de Easy Care TOS door de
huisarts uitgevoerd, bij onvoldoende
informatie ging de arts of zuster
langs bij de patiënt thuis voor het
verrichten van de EASY Care
assesment om daarna alsnog met
behulp van de Easy Care TOS te
besluiten of hij een patiënt
kwetsbaar vindt of niet. Voor het
bepalen van de construct validity
werd een deel van de patiënten
binnen 4 weken eveneens gezien
door een geriater/geriatrisch
specialistisch verpleegkundige voor
een CGA (comprehensive geriatric
assessment), voor het bepalen van
de interrater reliability werd een
ander deel van de patiënten nog
eens door een onafhankelijke
huisarts mbv de EASY Care TOS
beoordeeld.
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Opmerkingen methodologie

Studie die beschrijft hoe het 'Zorg en
Welzijnsinfoportaal', een web-based
interventie om ouderen meer regie in eigen
zorg te geven, geïmplementeerd is, tegen
welke barrière's men aanliep bij de
implementatie, de resultaten van de
implementatie en toekomstige
verbeterpunten. EASY care TOS werd gebruikt
voor het opsporen van kwetsbare ouderen in
de eerste lijn, bij een tweede huisbezoek
werden mensen gevraagd aan deze studie
mee te doen.
Volgens EASY Care TOS
Deze studie had het doel om EASY Care TOS,
waren 39.4% van de
een instrument dat kwetsbaarheid onder
gescreende patiënten
ouderen opspoort in de eerste lijn, maar ook
kwetsbaar.
praktisch bruikbaar moet zijn voor
Er was een betere correlatie eerstelijnsgeneeskunde, te valideren en de
met FI frailty (0.63) dan met betrouwbaarheid ervan te bepalen. De
FFC frailty (0.52) (beide
toelichten van hoe EASY Care TOS wordt
andere instrumenten voor
toegepast verschilt tussen de hoofdstudie
het bepalen van
(Waar stap 2 niet noodzakelijk lijkt te zijn als
kwetsbaarheid van
er al voldoende informatie beschikbaar is om
ouderen).Verder werd een
een patiënt als kwetsbaar te beschouwen) en
hoge correlatie gevonden
de tweede studie, waar stap 2 altijd plaats
met multimorbiditeit
moet vinden om te bepalen of patiënten
(0.50), handicaps (0.53), en kwetsbaar zijn of niet. De interrated reliability
mobiliteit (0.55) en een
is bepaald door een onafhankelijke arts, maar
matige correlatie with
onduidelijk is of deze arts toegang had tot
cognitie (0.31) en geestelijk hetzelfde medisch dossier met dezelfde
welbevinden (0.38).Er werd informatie, dit zou een bias kunnen
een interrater
veroorzaken.
overeenstemming van 89%
gevonden met een Cohen’s
k van 0.63.

Referentie
[54]

[26]

Studie
nummer

Deelnemers

Studiedesign + toelichting methode

Interventie

Resultaten)

Opmerkingen methodologie

Referentie

10

225 Ouderen ≥ 75 jaar met
verschillende problemen
(7285 mensen hebben de
vragenlijst ingevuld, maar
1921 hadden complexe
problematiek en hier werd de
interventie bij 225 van hen
uiteindelijk toegepast.)

Observer-blinded cluster randomised
controlled
trial with randomisation at the level of
the general
practice

Er werd een zorgplan opgesteld voor
de patiënten geselecteerd voor de
interventie groep door de
verpleegkundige. De eerste stap
bestond uit inventarisatie van de
bestaande gezondheidsproblemen:
somatisch, ADL, sociaal,
communicatief en geestelijk. De
wensen en verwachtingen van de
oudere patiënten werden
geconcretiseerd en samen met de
verpleegkundige werd een plan
opgesteld gericht op het bereiken
van deze doelen, inclusief eventueel
noodzakelijke betrekking van andere
specialismen en followup afspraken.

Er werd na 1 jaar follow-up
geen verschil gevonden in
primaire en secundaire
uitkomstmaten tussen
interventiegroep en
controle groep (QoL,
ziekenhuis opnames,
verpleeghuisopnames etc.).
Huisartsen gaven aan een
beter overzicht te houden
in de zorg van complexe
oudere patiënten met deze
methode, tevens merkten
zij dat de zorgvraag
stabieler was en zijn dus
minder vaak voor
onverwachte problemen
kwamen te staan. Er werd
tevens geen verschil tov
reguliere zorg gevonden in
kosteneffectiviteit.

Er waren eerder studies die wel enig effect
lieten zien van aangepaste zorgplannen op
uitkomstmaten als qualiteit van leven en
ziekenhuis opnames. Er werd geen controle
uitgevoerd of het zorgplan dat opgesteld is
daadwerkelijk gevolgd en uitgevoerd werd,
wat mogelijk een effect daar op gehad heeft.
Tevens werden alle ouderen benaderd voor
deze interventie, onafhankelijk of zij een
zorgvraag hadden.

[55]

11

Thuiswonend ouderen ≥75
jaar met fysieke beperkingen
in dagelijkse handelingen en
daarnaast ook problemen op
minimaal een van de drie
volgende domeinen:
somatisch, psychisch of
sociaal functioneren

Controlled before-and-after study.
(slechts een klein deel van de werkelijke
studie opzet, een veel groter deel is
gericht op de implementatie van een
dergelijk programma)

Een 12 weken durend
oefenprogramma bestaand uit
functionele taken dat in groepen
gevolgd wordt. Het wordt gegeven
door fysiotherapeuten en andere
behandelingstherapeuten met als
doel de zelfredzaamheid van de
kwetsbare oudere te vergroten.

Er worden geen resultate in
deze studie besproken.
Uitkomstmaten worden
gegeven in een patiënt
specifieke klachtenlijst,
timed up and go test, 10
meter loop test en een
patiënt specifieke prestatie
test.

Dit artikel bespreekt alleen de opzet van de
studie, maar resultaten en werkelijke inclusie
worden nog niet genoemd. Deze studie
bestaat uit 3 fasen, waarin alleen een
onderdeel van fase 3 zich richt op het effect
van de interventie. De eerste en tweede fase
richen zich vooral op het opsporen van
determinanten betrokken bij de
implementatie en hoe de implementatie
daarop aan te passen.

[56]
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Studie
nummer

Deelnemers

Studiedesign + toelichting methode

Interventie

Resultaten)

Opmerkingen methodologie

13

346 Thuiswonende ouderen
≥70 jaar, de Groningen frailty
indicator score ≥5

Cluster randomized controlled trial

De prevention of care (PoC)
methode wordt toegepast en
vergelijken met reguliere zorg.
(Hierin werken fysiotherapeuten
samen met de huisarts en
praktijkassistente, eventueel kunnen
de apotheker en geriater betrokken
worden. De interventie bestaat uit 6
stappen. Stap 1: screening met de
groningen frailty indicator. Stap 2:
Praktijkassistente komt bij patiënt
thuis om anamnese af te nemen
gericht op de problemen en
beperkingen van de patiënt. Stap 3:
multidisciplinair overleg om een
behandelplan te bespreken (evt
huisarts en assistente of wanneer
nodig worden andere disciplines er
ook bij gevraagd). Stap 4 de
assistente komt nog eens bij de
patiënt thuis om het uiteindelijke
behandelplan op te stellen waarbij
gestreeft wordt naar een
samenwerking tussen patiënt en
hulpverlener. Stap 5 de behandeling
begint. Stap 6 de hulpverleners
worden geïnformeerd over de
vooruitgang.

Er wordt een analyse
gedaan op 0 maanden, 6
maanden, 12 maanden en
24 maanden. Er wordt geen
verschil gevonden tussen de
interventie groep en de
controle groep in de
volgende uitkomstmaten:
Groningen activity
restriction scale,
depressieve symptomen,
behoefte aan sociale
ondersteuning, angst voor
vallen en participatie aan
sociale gelegenheden. Ook
sub-groep analyses toonden
geen verschil aan.

Deze studie kijkt of een interdisciplinair
[57]
opgezet zorgtraject in de eerste lijn kwetsbare
ouderen betere (en mogelijk meer kostenefficiënte) zorg kan leveren. Tijdens het
opzetten van het onderzoek werd de aanname
gemaakt dat huisartsen met een groter
percentage ouderen in hun praktijk meer
ervaring hebben met het leveren van
geriatrische zorg en tevens dat patiënten die
buiten de stedelijke gebieden leven, meer
steun krijgen vanuit het 'informele
zorgsysteem' (familie, vrienden, buren etc).
Daarop besloten zij dat de kans dat een
stedelijke praktijk met veel ouderen groter zal
zijn om te worden ingedeeld in de interventie
groep, hierdoor zouden resultaten beter te
extrapoleren zijn. Dit geeft echter ook een
risico op bias. De groepen waren ongelijk wat
betreft kwetsbaarheid (interventie groep was
kwetsbaarder), tevens waren er verschillen in
de aantallen van followup op langere termijn.

14

1. Patients older than 60 years
with use of five ore more
different prescription drugs;
2. Good knowledge of the
Dutch language;3. Informed
consent.

1. Maand 0: 0-meting, Start Interventie
groep A (10 deelnemende praktijken);
2. Maand 3: 0-meting, Evaluatie groep A
(1 maand), Start interventie groep B (10
deelnemende praktijken;
3. Maand 6: 0-meting, Evaluatie groep B
(1maand), Evaluatie groep A(3
maanden), Start interventie groep C (10
deelnemende praktijken);
4. Maand 9: Evaluatie Groep C (1maand),
Evaluatie Groep B (3 maanden),
Evaluatie en HA consult Groep A
(6maanden);
5. Maand 12: Evaluatie Groep C (3
maanden), Evaluatie en HA consult

Intervention.:1. The pharmacist
selects patients aged 60 years or
older who have polypharmacy;2.
Patients are visited by the nurse
practitioner, who makes an
inventory of all medication currently
used by the patient as well as length
and weight of the patient, and blood
pressure during a home visit. The
patient is also asked about his last
visit to a medical specialist and when
the next visit will be Finally the nurse
practitioner will measure the
relevant patient related outcomes
(including the minimal data set
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Referentie

[58]

Studie
nummer

16

Deelnemers

1200, 65 jaar of ouderen met
≥ 3 chronische aandoeningen,
en/of langdurig gebruik ≥5
medicijnen, die volgens de
huisarts en volgens de
screeningslijst PRISMA7(¹)
kwetsbaar zijn

Studiedesign + toelichting methode

Interventie

Groep B, (6maanden), Evaluatie Groep A
(9 maanden);
6. Maand 15: Evaluatie en HA consult
Groep C (6 maanden), Evaluatie Groep B
(9 maanden), Evaluatie en HA consult
Groep A (12 maanden);
7. Maand 18: Evaluatie Groep C (9
maanden), Evaluatie en HA consult
Groep B (12 maanden);
8. Maand 21: Evaluatie en HA consult
Groep C (12 maanden).

(MDS));3. Information from the
electronic patient record (EPR) in
general practice is added ;4. If lab
results are incomplete or when they
are older then 1 year, additional
blood tests are performed to
complete the file;5. Based on this
comprehensive set of information
the pharmacist and general
practitioner define an integral
medication advice 7. The integral
advice is sent to the medical
specialist(s) involved, together with
an accompanying letter. 8. After this
analyses, the GP integrates the
reaction of the medical specialists
with the original advice, 9. The GP
discusses the final advice with the
patient, and modifications are
carried through after patient’s
consent;10. In case of new
medication prescribed by another
medical specialist the patient is
asked to visit his/her GP first, in
order to evaluate the new
medication from the perspective of
or in relation to the former integral
medication advice.
De 'Geriatric Care Model' Elke 6
maanden krijgen patiënten een
geriatrische beoordeling door de
praktijkassistente die bij hen thuis
komt. Daarna wordt een passen
zorgplan hier voor opgesteld (of
bijgesteld). de Praktijkassistentes
worden door specialistische teams
opgeleid. Patiënten met complexe
zorgbehoeften worden in
multidisciplinair overleg besproken.

a 2-year stepped-wedge cluster
randomised clinical trial with 6-monthly
measurements (studie protocol)
4 groepen Hapraktijken. Op T0 alle
groepen normale begeleiding =
controlegroep, T6 groep 1 krijgt GCM,
groep 2-4 zijn controle, op T12 krijgen
groep 1 en 2 GCM en groep 3-4 controle,
op T18 krijgt groep 3 GCM en groep 4
controle, op T24 allemaal GCM.
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Referentie

Geen, studie moet nog
uitgevoerd worden. De
primaire uitkomstmaat is de
qualiteit van leven zoals
beoordeeld met de Short
Form-12 vragenlijst. Tevens
zal de kosteneffectiviteit
gemeten worden.
Daarnaast wordt er gekeken
naar barrières bij
implementatie en andere
problemen waar managers
tijdens het uitvoeren van de
interventie tegenaan lopen.

Studie gebaseerd op de chronic care model.
Breed opgezette studie die verschillende
onderdelen van implementatie van een
dergelijk zorgprogramma beoogt te
onderzoeken.

[59]

Studie
nummer

Deelnemers

Studiedesign + toelichting methode

Interventie

Resultaten)
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17

De sample bestaat uit mensen
betrokken bij de interventie
op 4 verschillende
hiërarchische niveaus: De
doelgroep (kwetsbare
ouderen), medisch
professionals die G&G
uitvoeren, betrokken
organisaties en de financieelpolitieke context. Er wordt
gerekend op 15 organisaties
met ieder 15 managers en 15
beleidsmakers, iedere
organisatie zal minimaal 2
medisch professionals die
G&G uitvoeren met zich
meebrengen (dus ≥30) en
uiteindelijk wordt gerekend
op 400 patiënten (Daarbij een
uitvalspercentage van 8% in
acht genomen).

Pre - Post (echter niet volledige
'interventie' studie gezien het vooral een
observatie van implementatie betrokken
factoren is) Daarom misschien eerder
prospectieve cohort

Er bestaan twee Grip en Glans
interventieprogramma's: de
thuisbezoeken en de groepscursus.
Beide zijn aangetoont effectief in het
verbeteren van het vermogen tot
zelfmanagement, qualiteit van leven
en eenzaamheid. Deze interventies
kunnen zowel ingezet worden ter
preventie van het verliezen als het
herstellen van functioneel vermogen
van oudere patiënten.

Resultaten worden nog niet
besproken in deze studie
echter zullen de
uitkomstmaten als volgt
zijn: Het implementatie
succes zal per organisatie
bepaald worden aan de
hand van 4 parameters:
Wordt het gebruikt?, hoe
lang duurde het voor het in
gebruik genomen werd?,
hoe veel wordt het
gebruikt? en intentie om na
het studieverband door te
gaan met de interventie. In
deze studie wordt het
model van Fleuren et al.
gebruikt om de factoren
betrokken bij de
implementatie en de
toepassing van de
interventie te onderzoeken.
Dit model werd gekozen
vanwege de
gedetaileerdheid en ook
omdat het specifiek gericht
is op verschillende
hiërarchische niveaus.

Ondanks dat de G&G interventie effectief is
blijft implementatie ervan in de praktijk
achter. De oorzaak hiervan wordt gelegd bij
het beperkte begrip van de factoren
betrokken bij de implementatie op
verschillende hiërarchische niveaus en het
samenspel daarvan. In deze studie wordt nog
geen interventie uitgevoerd.

[60]
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Referentie

18

Thuiswonende ouderen ≥70
jaar met een verhoogd risico
op functionele achteruitgang
zoals geidentificeerd door een
ISAR-PC score van ≥2 (2050 =
geschatte aantal benodigde
patienten die interventie
volledig doorlopen, volgens
power berekening)

Cluster randomized controlled trial,

Alle patienten ouder dan 70 in de
deelnemende huisartspraktijken
kregen de vragenlijst ISAR-PC
opgestuurd, aan de hand van hun
score hierop werden zij in de studie
geincludeerd. De interventiegroep
ondergaat een CGA (Uitgebreid
geriatrisch onderzoek) krijgen
vervolgens een indidivudeel
samengesteld zorgplan dat bestaat
uit verschillende evidence-based
interventies. Een dergelijk zorgplan
wordt gecoordineerd door een
verpleegkundige.

Resultaten zijn nog niet
bekend. Uitkomstmaten zijn
de Katz-15 index score na
12 maanden interventie.
Secundair wordt nog
gekeken naar (gezondheids
gerelateerde) kwaliteit van
leven, psychosociaal
functioneren,
zorgconsumptie en
institutionalisering.
the modified Katz-15 index
score. Er wordt ook
onderzocht of de
interventie kosteneffectief
is. Er is tevens nog een
tweede followup na 24
maanden.

Dit artikel bespreekt alleen de opzet van de
studie, de resultaten zijn nog niet bekend. In
deze studie worden dementerende ouderen
geexcludeerd, wat mij bij studies tot zo ver
nog niet eerder is opgevallen, (vaak worden
wel ouderen die terminaal ziek zijn of niet te
instrueren, niet kunnen lezen etc.
geexcludeerd)

[61]

18

Validatie studie: Hier wordt de ISAR
(Identification of Seniors At Risk)
vragenlijst gevalideerd via een
prospectieve cohort. Deze vragenlijst
ISAR PC (primary care) wordt ingezet om
kwetsbare ouderen te identificeren.
Uiteindelijke conclusie is dat het een
matige (moderate) voorspellende
waarde heeft, maar dat het wel
efficienter is deze vragenlijst te
gebruiken dan patienten puur op leeftijd
te selecteren.

[62]
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19

159 informele zorgverleners
van zelfstandig wonende en
kwetsbare (GFI≥4) ouderen ≥
75 jaar met ziekten of
beperkingen als gevolg van
hun leeftijd

Quasi-experimental study, Pre en post
studie met daarnaast tevens een
controle groep.

De WICM (Walcheren Integrated
Care Model ) richt zich zowel op
ouderen als hun mantelzorgers.
Patienten worden gescreen mbv de
GFI(Groningen Frailty indicator).
Kwetsbare ouderen worden thuis
bezocht door de 'case manager' die
een CGA (comprehensive geriatric
assessment) uitvoerd. Tevens
worden de hulpvragen van de
informele zorgverlener in kaart
gebracht. Samen worden zorg
doelen en een passend zorgplan
geformuleerd. Dit plan wordt daarna
in multidisciplinair overleg
besproken, zo nodig aangepast en
goedgekeurt. Daarna wordt
nogmaals overlegd met patient en
informele zorgverlener om
eventuele laatste aanpassingen te
doen. De case manager coordineerd
en evalueerd het zorgplan.
Daarnaast geeft de case manager
aanvullende adviezen zowel
praktisch als eventuele
ondersteuning voor de informele
zorgverlener.

Er werd een afname van de
functionele achteruitgang
gezien in de
interventiegroep tov de
controle groep (p=0.007) De
subjectieve last van de
mantelzorgers nam af
vergeleken met de controle
groep. Er werden geen
effecten gevonden op zelf
geschatte gezondheid,
tijdsinvestering en qualiteit
van leven. Tijdsinvestering
nam wel significant toe in
de interventiegroep
wanneer de informele
zorgverleners en andere
betrokkenen samen geteld
werden.

Een op zich goed opgezette studie. De
[63]
vragenlijst die zij gebruikten was echter niet
gevalideerd. Daarnaast bestond er een verschil
in baseline karakteristieken tussen
verschillende subgroepen als bv de informele
zorgverleners in interventie en controle groep.
Er was een zeer grote loss to follow up met
name door de informal caregivers die niet
antwoorden op de eerste contact pogingen.
Uniek aan deze studie is dat de interventie ook
de informele zorgverleners (Mantelzorgers)
omvat

21

Patiënten van 70 jaar en
ouder werden geïncludeerd
tijdens een ziekenhuisopname
in 2010 (bij aanvang van het
HZP) of twee jaar later in
2012.

Validatiestudie van het VMS
screeningsinstrument (Zoals ingezet bij
selectie van de populatie voor het
herstelzorgprogramma) opgezet als 2
achtereenvolgende prospectieve cohort
studies (eigenlijk vorm van
observationeel pre-post zoals het
gepresenteerd word op de poster) 883
Kwetsbare ouderen (volgens VMS
screeningsmethode) ouderen ≥70 jaar
met een acute of geplande opname (≥2
dagen) op de afdelingen orthopedie,
chirurgie/ heelkunde, urologie, thorax
chirurgie of neurologie van het de vier
ziekenhuizen: LUMC, Rijnland
ziekenhuis,

Herstelzorgprogramma, echter niet
nader toegelicht wat dit inhoudt.

Alle
screeningsinstrumenten
hadden ongeveer gelijke
voorspellende waarden,
maar er bestond een groot
verschil tussen sensitiviteit
en specifieciter. Het meest
voorspellende voor
kwetsbaarheid was een
VMS score van ≥3 bij leeftijd
van 70-80 jaar, of wanneer
ouder dan 80 een ≥1 VMS
score. Na validatie bleken
34% van de gescreende
patiënten als kwetsbaar
beoordeeld te worden, met

[64]

45

Referentie

Studie
nummer

23

Deelnemers

Studiedesign + toelichting methode

Diaconessenhuis Leiden en Bronovo
(MMSE <19 bij aanvang is exclusie
criterium indien geen wettige
vertegenwoordiger aanwezig was). De
VMS is een korte vragenlijst die zich richt
op 4 domeinen: ADL, vallen,
ondervoeding, delier. De score komt op
0-4 waarbij een hogere score een groter
risico op functionele achteruitgang
tijdens een ziekenhuisopname aangeeft.
Tevens werde de ISAR (Identification of
seniors at risk) Ingezet, waarbij een
score van ≥2 (0-6) aangeeft dat iemand
kwetsbaar is voor validatie. Tevens werd
een 6-CIT(cognitive impairment test) en
MMSE ingezet om het cognitieve
functioneren in kaart te brengen. De
studie werd opgezet door in 2 periode te
observeren wat de uitkomsten zijn van
operaties.
521 Ouderen met dementie
Prospectieve cohort studie.De studie is
en hun (521) mantelzorgers,
opgezet om de 2 meestvoorkomende
(verder tevens betrokken:
soorten case management in Nederland
zorgverleners uit de eerste lijn met elkaar te vergelijken over een
en overige professionals die
periode van 2 jaar.
betrokken zijn bij de zorg.
Daarnaast organisaties en
samenwerkingsverbanden
rondom ouderen met
dementie)

Interventie

Resultaten)

Opmerkingen methodologie

Referentie

een sensitiviteit van 68% en
specificiteit van 74%.

Case management is wanneer een
case manager alle opties en
mogelijkheden omtrent de zorg
evalueert, implementeerd,
coördineerd monitord en evalueert.
2 soorten case management:
Intensieve case management
(ICMM) en koppelingsmodel
(Linkage model, LM) worden
vergeleken met een controle groep
(geen case management). Bij ICMM
wordt case management vanuit 1
zorgorganisatie geregeld, bij LM zijn
meerdere organisatis binnen 1 regio
betrokken bij de case management.
Interviews en vragenlijsten werden
afgenomen op baseline en na 6, 12,
18 en 24 maanden.
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Er werden geen significante
verschillen gevonden in
veranderingen in NPO
(neuropsychiatrische
onderzoek) scores of GHQ12 (General health
questionaire) scores. Wel
werd een betere kwaliteit
van leven voor
mantelzorgers in de ICMM
gevonden dan bij de LM
groep. Tevens was de
zorgvraag significant
verminderd in de ICMM
groep tov de controle
groep.

In principe is er dus geen interventie
[65]
toegepast omdat het een observationele
studie is die uitgevoerd wordt in gebieden
waar dergelijke trajecten reeds lopen
(tenminste daar lijkt sprake van te zijn maar
dit wordt niet expliciet benoemd). Maar de
uitkomsten van de interventies worden
vervolgens wel met elkaar vergeleken, daarom
toch maar uitgebreid genoemd. Het betekend
wel dat er dus een selectie bias op deze
manier kon optreden. Tevens werd in geheel
Nederland vanaf 2011 het volgen van 'case
management' verplicht (standard of care)
waardoor enkelen (14%) van de controle
groep alsnog in een 'case management traject'
terecht kwamen, de resultaten bleven gelijk
wanneer deze patiënten niet meegenomen
werden in de berekeningen.

Studie
nummer

Deelnemers

Studiedesign + toelichting methode

24

407 Ouderen >65 jaar die in
de thuissiutatie wonen en
dagelijks last hebben van
gewrichtspijn en minimaal
twee chronische ziekten
hebben (naast gewrichtspijn)
en aangaven gewrichtspijn op
de meeste dagen in de
afgelopen maand te hebben
gehad.

Prospectieve cohort studie. Totaal 18
maanden lopende studie, met
meetmomenten op T0, na 6 maanden,
12 maanden en 18 maanden. Oudere
patienten met gewrichtsklachten en
chronische ziekten worden onderzocht.
Het doel is zowel verschillende
subgroepen in de populatie te
onderscheiden die bepaalde
voorspelbare achteruitgang in
lichamelijk functioneren laten zien als
prognostische factoren die voorspellen
welk traject iemand gaat volgen (de
factoren die invloed hebben op
lichamelijke functioneren worden
meegenomen in de vragenlijst en zijn
gevonden in de literatuur)

Interventie
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Resultaten)
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Referentie

Lichamelijk functioneren
werd gemeten met behulp
van de RAND-36 score,
waarbij uiteindelijk een
score van 0-100 gegeven
wordt op basis vna
lichamelijk functioneren,
een lagere score reflecteerd
meer beperkingen. Er
werden drie subgroepen
geidentificeerd: Cluster 1:
Goed lichamelijk
functioneren, met lichte
verbetering over tijd.
Cluster 2: Gemiddeld
lichamelijk functioneren
met langzame
achteruitgang. Cluster 3:
Slecht lichamelijk
functioneren met
achteruitgang over tijd.
Voorspellende factoren
voor cluster 2 en 3 waren
hogere leeftijd, meer
depressieve klachten,
minder zelf-efficacy en
vermijden van activiteiten.
Met name het baseline
lichamelijk functioneren
was een voorspeller voor in
welke cluster iemand zat.

De uitkomst kwaliteit van leven wordt hier
[66]
niet meer genoemd terwijl dit wel in de studie
design uitgebreid genoemd is. (of er is nog een
artikel gepubliceerd dat wel daar naar kijkt?)
Er was enig verschil in baseline
karakteristieken tussen deelnemers een
mensen die geschikt waren voor inclusie maar
niet deelgenomen hebben aan de studie
(voornamelijk non responders), dit lijkt de
resultaten echter minimaal beinvloed te
hebben gezien de standaard deviatie. Verder
lijkt dit een prima studie in opzet waarvan de
resultaten wel te vertalen zijn naar de
algemene populatie. Dit is de eerste studie (zo
ver bekend volgens deze studie) die patienten
op basis van functionele achteruitgang in
cluster heeft ingedeeld, na analyse bleken 4
clusters niet significant, en 2 of 3 clusters wel,
uiteindelijk is gekozen voor 3 clusters omdat
dit klinisch meer waarde leek te hebben, dit is
echter beperkt onderbouwt.

Studie
nummer

Deelnemers

Studiedesign + toelichting methode

Interventie

Resultaten)

25

Ouderen bij wie
kwetsbaarheid vroegtijdig is
vastgesteld door huisarts of
verpleegkundigen
(verschillende disciplines).
(Verwacht worden 2000
deelnemers)

Intervention study. Normaal wordt
WonenPlus ingeschakelt door de
hulpbehoeftige, maar in deze studie
worden kwetsbare ouderen proactief
bereikt en begeleid. Het project heeft
een looptijd van 3 jaar.

Het gaat in het project om 5
Het project moet nog gaan
stappen; 1 bereiken van kwetsbare
starten op moment van
ouderen (met een korte
schrijven van dat artikel.
gevalideerde vragenlijst wordt de
lijst van klanten van WonenPlus
gescreened op kwetsbare ouderen),
2 contact opbouwen, vertrouwen
winnen, vraagverheldering
realiseren, signalen opvangen, (er
wordt contact gehouden door een
ouderencoach) 3 praktische
diensten en persoonlijke
ondersteuning
realiseren.(mogelijkheden worden
actief onder de aandacht gebracht) 4
waar nodig en gewenst versterken
van het eigen steunsysteem. (er
worden bv buurtbewoners bij de
activiteiten betrokken f ouderen
worden naar activiteitscentra
gebracht) 5 contact en ontmoeting
organiseren.
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Referentie

WonenPlus is een service op oproepbasis die
[67]
ouderen en mensen met beperkingen
ondersteund bij incidentele klusjes en taken
zoals bv boodschappen doen, werkzaamheden
in de tuin of onderhoud in het huis. Dit
document voorziet alleen in wat informatie
omtrent het project waar WonenPlus aan mee
gaat doen, het is geen gedetailleerde studie
opzet.

Studie
nummer

Deelnemers

Studiedesign + toelichting methode

Interventie

Resultaten)

28

Ouderen ≥75 jaar
thuiswonend of in een
verzorgingshuis

RCT Het doel is de effectiviteit van
Embrace voor het leveren van zorg aan
ouderen te evalueren.

Ouderen die voor inclusie geschikt
zijn zullen worden benaderd via
post. Zij zullen op basis van scored
op de INTERMED-ouderen zelf
assessment score en de GFI
(Groningen frailty indicator) in 3
groepen worden verdeeld: A, niet
kwetsbaar, B, kwetsbaar, C
Complexe zorg behoevend. Daarna
zullen patienten gerandomiseerd
worden op Embrace of controle
groep. Embrace is een interventie
bestaandf uit verschillende
onderdelen. Een specialistisch team
dat ouderenzorg levert wordt per
huisartspraktijk opgezet, daarnaast
beschikken zij over een electronisch
ouderen patienten dossier en
instrumenten die het nemen van
beslissingen ondersteunen. Er zijn
tevens programmas gericht op zelf
management en preventie voor
patienten. Afhankelijk van welke
groep (A, B of C zoals hierboven
beschreven) worden de interventies
in intensiteit aangepast. Ook de
mantelzorgers van deelnemende
patienten kunnen bij de studie
betrokken worden.

Resultaten nog niet bekend. Zeer uitgebreid opgezette studie met een
Primaire uitkomstmaten
goede wetenschappelijke basis van alle
zijn patientuitkomsten
interventies en uitkomstmaten.
onderverdeeld in: complexe
zorgbehoefte (gemeten met
IM-E-SA), kwetsbaarheid
(volgens GFI), gezondheid
(met EQ-5D), mogelijkheid
tot zelfmanagement (SMAS
-30) en belasting van
zorgverleners
(mantelzorgers, gemeten
met CSI) . gebruik van de
service, kosten (berekend
nav QALY met interventie)
en kwaliteit van de zorg. De
door patienten ervaren
kwaliteit van de zorg wordt
gemeten met PACIC en PIH.
Daarnaast wordt gekeken
naar de ADL mogelijkheden
mbv KATZ-15 en het welzijn
mbv GWI. Data wordt
verzameld op T=0, na 12
maanden en ook gedurende
de interventie periode.

41

Ouderen ≥70 jaar, kwetsbaar
volgens EASY-Care TOS (²)

Cluster controlled trial, niet
gerandomiseerd zullen 6 praktijken de
Carewell interventie implementeren en
6 praktijken als controle groep dienen.
De studieperiode loopt gedurende 12
maanden. Het 'framework for
development and evaluation of complex
care interventions' door de UK medical
Research councel heeft als basis gediend
voor de opzet van de studie.

Het Carewell programma heeft 4
hoofdelementen: 1 multidisciplinaire
aanpak, 2 proactieve planning van
zorg, 3 casemanagement en 4
medicatie reviews. In iedere
huisartsenpraktijk worden 1 of 2
multidisciplinaire teams opgericht.
Minimaal 2 keer per jaar vergaderen
zij over het zorgprogramma van
iedere patient. Patienten worden
geselecteerd met behulp van het
Easycare-TOS instrument, waar zij
eerst geselecteerd worden en
vervolgens gescreened door een
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Het Carewellprogramma is gericht op het
verminderen van functionele achteruitgang,
het verbeteren van de kwaliteit vna leven en
het verminderen of uitstellen van
ziekenhuisbezoeken en verzorgingshuis
opnames gericht op thuis wonende kwetsbare
ouderen.

Referentie
[68]

[69]

Studie
nummer

42

Deelnemers

263 thuiswonende 65+'ers
met depressieve symptomen
(gescoord volgens PHQ-9).

Studiedesign + toelichting methode

Stepped wedge cluster (randomised)
(alleen op tijd, maar iedere deelnemer
krijgt wel interventie) clinical trial.
Uitkomsten werden elke 3 maanden
gedurende 2 jaar geregistreerd.

Interventie
verpleegkundig specialist. Daarbij
wordt ook het zorgprogramma
opgesteld nav doelen die daar uit
naar voren komen. Iedere oudere
krijgt een casemanager toegewezen,
die het zorgproces stuurt en in de
gaten houdt. De huisarts,
verpleegkundige en apotheker zullen
jaarlijks de medicatie van
deelnemende patienten herzien. Ten
slotte worden aanvullend nog
richtlijnen op gebied van geriatrische
syndromen, maar ook zorg
management ter beschikking
gesteld, is er een korte lijn naar de
Geriater en zijn er afspraken
gemaakt om communicatie tussen
eerste en tweede lijn te faciliteren.
Het 'levenslust' programma: 1 het
wordt proactief aangeboden nav een
screening 2) volgt stepped‐care
principles; 3) Bied keuzevrijheid in
de interventies. Patienten werd
gevraagd mee te doen wanneer zij
langer dan 3 maanden depressieve
symptomen hadden. Vervolgens
werd de interventie uitgebreid
naarmate de symptomen
persisteerden.Er waren 3 stappen,
waarbij in elke stap gekozen kon
worden tussen 2 interventies. Stap
1: optie 1: zelfhulp cursus met
ondersteuning, optie2: fysieke
oefeningen. Stap 2: optie 1:
probleemoplossende training,
optie2:levensreview. Stap 3:
doorverwijzing naar een huisarts
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Resultaten)
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Referentie

Er werd een significant
(positief) effect op korte
termijn gevonden, in eerste
3 maanden na
implementatie daalden de
gemiddelde PHQ-9 scores
van 9.34 naar 7.83.

Er werd door een groot aantal uitvallers in de
[70]
studie besloten om na een tijd gelijk zowel de
interventies van stap 1 als stap 2 aan te bieden
(dus keuze uit 4 in totaal). Er wordt genoemd
dat dit een vergelijkende studie is met usual
care, maar in principe is er hooguit 3 maanden
afgewacht bij mensen met depressieve
symptomen voor zij een interventie kregen.
Het is dus lastig om daar een duidelijke
conclusie aan te verbinden.

Bijlage 3 Beschrijving inclusie- en exclusie-respondenten in de
longitudinale analyse
Demografische, kwetsbaarheid- en zorggebruikkenmerken van geïncludeerde (n=14.655) en geëxcludeerde
respondenten (n=12.795) van 65 jaar en ouder op T0
Kenmerk

*

Geïncludeerde
respondenten
%
53,5

Totaal

**

OR

95% BI

P

Sekse

***

< 0,001

Vrouw

51,7

0,88

0,83 – 0,93

Man
Leeftijd

55,5

Ref.

90 jaar en ouder

40,8

0,41

0,34 – 0,48

85-89 jaar

45,9

0,55

0,48 – 0,64

80-84 jaar

51,0

0,68

0,59 – 0,77

75-79 jaar

57,7

0,88

0,77 - 1,01

70-74 jaar

60,7

1,01

0,95 -1,26

65-69 jaar

48,3

Ref.

e

49,5

0,84

0,76 – 0,91

e

55,0

0,86

0,79 – 0,93

e

58,0

0,94

0,86 – 1,02

e

SES 1 kwartiel (hoogste SES)

61,5

Ref.

HAPcontact

46,2

0,80

Geen HAPcontact

56,3

Ref.

Ziekenhuisopname

47,8

Geen ziekenhuisopname

55,9

Belemmerd in sociaal functioneren
Niet Belemmerd in sociaal
functioneren
Ervaren gezondheid niet goed

< 0,001

SES

< 0,001

SES 4 kwartiel (laagste SES)
SES 3 kwartiel
SES 2 kwartiel

Ervaren gezondheid goed

< 0,001

0,79

0,74 – 0,84

< 0,001

39,7

0,58

0,53 – 0,63

< 0,001

57,5

Ref.

49,2

0,63

0,59 – 0,67

< 0,001

56,7

Ref.

Geïncludeerde Geëxcludeerde
respondenten respondenten
Gemiddelde
Gemiddelde
0,24
0,31

#

Mate van kwetsbaarheid

Beperkt in dagelijks functioneren

0,75- 0,86

##

*

**

B

95% BI

p

***

- 0,051

-0,055 - -0,047

< 0,001

-1,0

-1,07 - -0,93

< 0,001

2,15

3,66

Psychisch welbevinden

74,9

71,8

2,84

2,37 – 3,32

< 0,001

####

0,76

0,67

0,054

0,048 – 0,061

< 0,001

###

Kwaliteit van leven

* B en OR berekend door middel van multilevel analyse, gecorrigeerd voor clustereffecten tussen studies
** BI: betrouwbaarheidsinterval
*** vetgedrukt: statistisch significant
#
somscore range 0,00 – 0,95, hogere score betekent grotere mate van kwetsbaarheid
##
somscore range 0-15, hogere score betekent meer beperkingen in dagelijks functioneren
###
somscore range 0-100; hogere score betekent groter psychisch welbevinden
####
somscore range -0,33 – 1.00; hogere score betekent betere kwaliteit van leven
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