
NVDA Congres 2017 Ouderenzorg

"daar krijg je geen grijze haren van!"



Welkom

• Voorstellen
• De kwetsbaarheid van ouderen
• (Handvatten voor ouderengeneeskunde; basis principes en 

andere instrumenten)
• Vragen



•(potentiële) belangenverstrengeling •Geen

•Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven

•Geen

Sponsoring of onderzoeksgeld
Honorarium of andere (financiële)  
vergoeding
Andere relatie, namelijk …

•Geen

•KOEL

•WZC Blankenburg

Disclosure belangen:
Geert van Dijk



Kennismaking

• Leukste herinnering aan een oudere patiënt ?
• Hoe hoop je zelf oud te worden?



Bejaard of oudere

Iemand van gevorderde leeftijd wordt wel bejaard of oudere 
genoemd. Wat die leeftijd is, is subjectief:

• Overheden 55 jaar
• Pensioenfondsen 67 jaar
• Gezondheidszorg 75 jaar
• Verzorgingshuizen 85 jaar
• Kranten 100 jaar
• Gerontologie 130 jaar



Waarom aan de slag met ouderenzorg??

• Vergrijzing
• Langer thuis wonen
• Multimorbiditeit
• Kwetsbaarheid
• Huisartsenzorg
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Trend 2010 – 2050

• Toename aantal 65-plussers van 2,6 
naar 4,5 miljoen. 

• kwart van bevolking is dan 65 jaar of 
ouder; 

• van de ouderen is 40 procent dan 80 
jaar of ouder. 

• “dubbele vergrijzing” 



S.C.P. / RIVM

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) becijferde dat Nederland:

• In 2011 ongeveer 2,5 miljoen 65-plussers telde, een zesde van de 
bevolking.

• In 2030 zullen dat er ongeveer 4,1 miljoen zijn, een kwart van de 
bevolking.

• In 2050 zijn vier van de tien 65-plussers ouder dan 80 jaar.  (4,5 
miljoen)
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Multimorbiditeit

• Toename chronische ziekten
• Toename ouderen met complexe pathologie
• Toename ouderen met complexe zorgvraag
• Toename medicijngebruik onder ouderen
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Langer thuiswonen

• 5 % van 65+ woont niet thuis
• 15 % van 80+ woont niet thuis

• 75+ 19 contacten per jaar per huisarts
• 60% van 80 + enige vorm van zorg

• Zorg verschuift van intramuraal naar thuis



Toekomst

Bert Keizer

• “Zolang mogelijk thuis, zelf de regie en niet eenzaam”

zou ook kunnen zijn:

• “Afhankelijk, slecht verzorgd en eenzaam tobben”

• Koefnoen - Uit Bed, in Bad en op de Plee.mp4
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Kwetsbaarheid

• Ook wel broosheid of frailty genoemd: kaartenhuis!

• Toenemend risico op verlies van functies en daarmee afname
van de zelfredzaamheid en eigen regie

• Combinatie van multimorbiditeit en functionele beperkingen

• Kleiner sociaal netwerk en beperkte financiële middelen



Kwetsbaarheid

• 27% van de 65 jarigen is kwetsbaar (SCP:2011)

• 2011 700.000

• 2030 1.000.000

• Per normpraktijk  >150 kwetsbare ouderen

• Meerdere soorten kwetsbare ouderen!
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Ouderenzorg = teamwork

Assistent

• Signaleren
• Triageren
• Kent de patiënt
• Sociale vaardigheden



Ouderenzorg = teamwork

Praktijkondersteuner

• Kennis en kunde over structurele aanpak zorg
• Kan kennis en kunde zelfstandig toepassen
• Inventariseren zorg en zorgbehoefte
• Ervaring protocollair werken



Ouderenzorg = teamwork

Huisarts

• Medische kennis
• Overall blik op ouderenzorg
• Kan delegeren
• Proactieve opstelling
• Regie



Waarom ouderenzorg in de huisartsenpraktijk?



Visie-missie

Wat wil de huisartsenpraktijk betekenen voor de  ouderen?



Doel ouderenzorg

Streven naar behoud en herstel van functionaliteit, zelfredzaamheid 
en ervaren kwaliteit van leven



Gezond ouder worden



Normale veroudering

• afname lichamelijke vitaliteit
• besef psychische vertraging
• sociale veranderingen

• “verlies” ervaringen





Normale veroudering

• Afnemende lichamelijke vitaliteit: 
− trager tempo, zintuigen functioneren minder, geheugen, 

ziekten. 
• Veranderingen in uiterlijke verschijning: 

− rimpels, moe gezicht, grijze haren, geen geschikte kleding 
meer, confectie op jongeren afgestemd. 

• Bejegening: 
− "oma, opa" ;  “ze zeggen meneer tegen me”.



Verlies – ervaringen   vervolg

• Dreigende sociale isolering:
− confrontatie met de eindigheid. 
− wegvallen van belangrijke rollen (“kennis versus ervaring”).
− o.b.v. leeftijd afgewezen bij solliciteren.
− kinderen verlaten het huis, het eerste kleinkind is geboren.
− wegvallen van contacten na pensionering. 
− overlijden van vrienden en kennissen, verlies van partner. 



“weet je wat 
wel prettig is 
van mijn 
leeftijd ?
Ik hoef nooit 
meer op 
zondag naar 
opa en oma.”



Veroudering

Organen verouderen:
• Vermindering van lichaamsfuncties
• Verminderde stresstolerantie en 

fysiologische reserve
• Lichamelijke belastbaarheid neemt 

af
• Geestelijke belastbaarheid neemt 

af
• Sociale belastbaarheid neemt af



Strategieën om successvol oud te worden

“Successful aging”, gedefinieerd als:  
• minder kans op ziekte.
• lichamelijk en geestelijk vitaal.
• actief sociaal betrokken.



Mooi voorbeeld

• Jeanne Calment, stierf in 1997 op 122-jarige leeftijd.
• Fietste tot haar 100e
• Ging pas naar een verpleeghuis op110e
• Stopte met roken ( 2 sigaretten / dag) op 120e, niet vanwege 

haar gezondheid, maar omdat ze de lucifer niet meer kon zien en 
te trots was om “een vuurtje te vragen”

• Bleef “spits” tot het eind van haar leven. 
• Gevraagd naar haar geheim zei ze: “God zal me wel vergeten 

zijn.”



De ‘Getulbande Torpedo’: 
‘Als ik stop met rennen, ben ik dood’

• De toen 101-jarige Londenaar 
Fauja Singh is één van de 8000 
mensen die de olympische 
vlam naar Londen hebben 
gebracht.

• Singh begon pas als 
hoogbejaarde marathons te 
lopen. 



• Twee strategieën om 
de gezondheid van 
ouderen al vandaag 
te verbeteren

Vóórkomen van belangrijke chronische ziekten



• Aandacht voor en adequate behandeling van risicofactoren -
zoals hoge bloeddruk, diabetes, overgewicht - al op middelbare 
leeftijd

• Bevorderen van gezonde “lifestyle”: fysieke, mentale & sociale 
activiteiten



• Vrije tijds besteding

Leisure Activities and
the Risk of Dementia
in the Elderly

Verghese, J., R. B. Lipton, et al. (2003). The New England journal of medicine 348(25): 2508-2516.



Verghese, J., R. B. Lipton, et al. (2003). The New England journal of medicine 348(25): 2508-2516.

Leisure Activities and
the Risk of Dementia
in the Elderly



Religiositeit en gezondheid bij ouderen

• Recent onderzoek laat zien dat religieuze betrokkenheid 
gepaard gaat met betere lichamelijke en geestelijke  gezondheid.
− O.a.: minder depressies, betere “coping” met ziekten, minder 

functionele beperkingen en lager sterfte risico na 
hartchirurgie

• Zowel kerkbezoek, als actieve religieuze betrokkenheid bleken 
gerelateerd met “gezond gedrag” (minder roken en 
alcoholgebruik, meer lichamelijke activiteit), met sterkere, grotere 
en betrokken sociale netwerken en goed in staat tegenslagen te 
hanteren



Handvatten voor ouderengeneeskunde



Aandachtspunten in de zorg voor ouderen 
(visie LAEGO 2014)

• Persoongerichte zorg
• Proactieve zorg
• Passende zorg
• Samenhangende zorg



Vitaal en zelfredzaam

• Echtpaar  Aarts
• 88 en 90 jaar
• Wonen zelfstandig
• ♂ Kwaaltjes
• ♀ Gonartrose



Beperkingen, maar zelfredzaam

• Echtpaar Berger
• 65 en 72 jaar
• Wonen zelfstandig
• ♂ Hartpatiënt 
• ♀ Rolstoelafhankelijk



Niet meer zelfredzaam: afhankelijk

• Mevrouw Cools
• 85 jaar, weduwe
• Status na CVA
• Maculadegeneratie
• Vaatlijden
• Nierfalen
• Verzorgingshuis



Bedreiging Zelfredzaamheid



Bedreiging Zelfredzaamheid

• Cognitieve beperkingen
• Functionele beperkingen
• Psychosociale problematiek
• Multimorbiditeit
• Polyfarmacie
• Maatschappelijk isolement 



Ouderengeneeskunde: handvatten

Aanpak Houding Notabene

Doe een functioneleprobleemanalyse Neem de tijd Anticipeer

Stel een integraalzorgbehandelplan op Neem de regie Delegeer

Focus opzelfredzaamheid Stel prioriteiten Evalueer
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Biopsychosociaal: 
Somatisch Functioneel 

Maatschappelijk Psychisch 
Communicatief 

Bij multimorbiditeit volstaat 
“Reason For Encounter” 
niet



Ouderengeneeskunde: handvatten

• Instrumenten
• Trazag
• Easycare
• TFI
• GFI



Het SFMPC-model

•Somatisch (klachten, medicatie, voedingstoestand)

•Functioneel (ADL en HDL; mobiliteit, kracht, valrisico’s)

•Maatschappelijk (dagbesteding, sociale mogelijkheden, 
sociaal netwerk, mantelzorg, financieel, woonsituatie)

•Psychisch (welbevinden, gezondheid, cognitie, 
problematiek, zingeving en vragen rond levenseinde)

•Communicatief (spraak, gehoor, visus)



Aandachtsgebied S = somatisch 

•Chronische ziekten
•Neurologische ziektebeelden
•Incontinentie
•Obstipatie/diarree
•Pijn
•Polyfarmacie
•Duizeligheid
•Gewrichtsaandoeningen
•Slaapproblemen
•Voeding : gewichtsverlies/overgewicht
•Vermoeidheid
•Huidproblemen 



Aandachtsgebied F = functioneel

•Beperking persoonlijke verzorging
•Inname medicijnen
•Beperking in en om het huis
•Valrisico
•Beperking voortbewegen
•Verlies spiermassa
•Evenwichtsstoornissen 
•Beperking vervoer



Aandachtsgebied M = maatschappelijk

•Onveilige woonsituatie
•(Dreigende) overbelaste mantelzorger
•Financiële situatie
•Relatieproblemen
•Verlies partner/familie
•Eenzaamheid
•Afname mogelijkheden tot zelfregie



Aandachtsgebied P = Psychisch 

•Dementie
•Depressie en angst
•Gedragsproblemen
•Persoonlijkheidsstoornis
•Psychiatrische stoornis
•Zelfbeeld/zingeving
•Verslavingsproblematiek
•Euthanasievraagstuk/levenseindevraagstuk



Aandachtsgebied C = Communicatie

•Gehoorproblemen
•Visusproblemen
•Spraakstoornissen
•Taalprobleem
•“Digibeet”



Maar ook....

• Staan er pannen op het fornuis/ruik je eten/staat er afwas?
• Hoe loopt hij/zij?
• Valangst?



Observeer je problemen bij het koffie /thee zetten zoals:

• Moeite met het apparaat bedienen?
• Onvoldoende veiligheid door b.v. slechte visus?
• Weet patiënt voortdurend niet meer waarmee hij/zij bezig is 

tijdens het koffie/thee zetten?



• Zien…
• Horen…
• Ruiken…
• Voelen…

• Denken…

Klopt het ??? 
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Case-management
i.p.v.

Disease-management



Eén chronische ziekte Meerdere chronische 
ziekten

Multimorbiditeit
Complexe ouderenzorg

Bron: Vilans

Complexe zorg
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GERIATRISCH TEAM
HA – PA - POH

Wijkzorg
Fysio, Ergo
Apotheker

MW, PSY, SPV
Specialist OG

Geriater
Internist OG

Etc..
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Accent niet op genezing, 
maar op kwaliteit van 

leven 
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In afstemming 
met de patiënt 
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Houdt de vinger
aan de pols
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Nut van een zorgbehandelplan?

• Prioriteiten geven in de zorgproblemen

• Doelstelling interventies duidelijk
• Overzicht betrokken hulpverleners en nog in te schakelen 

hulpverleners

• Evaluatiemomenten vastgelegd




