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Samenvatting richtlijn CGA 
Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de evidence-based 

richtlijn ‘Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)’. Het CGA is een uitgebreid klinisch 

geriatrisch onderzoek, gedefinieerd als een ‘multidisciplinair onderzoek dat de multipele 

problemen van een oudere zo veel mogelijk opspoort, beschrijft en verklaart en de capaciteiten 

en zorgbehoeften van de persoon onderzoekt, om zo te komen tot een gecoördineerd en 

integraal zorgplan voor het individu’. Het CGA is dus multidisciplinair en heeft onder andere 

aandacht voor cognitie, mobiliteit en zelfredzaamheid. Er is onderscheid in problematiek op vier 

domeinen; somatiek, psychisch, sociaal en functioneel. Daarna wordt een behandelplan opgesteld 

voor het acute probleem en de onderliggende problemen op deze domeinen. Het doel is om de 

zelfredzaamheid en kwaliteit van leven zo veel mogelijk te bevorderen.  

Met deze richtlijn wil de NVKG de inhoud van het CGA vastleggen. De richtlijn is voor zover 

mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Voor de 

discussiepunten binnen de werkgroep werden systematische literatuuronderzoeken uitgevoerd. 

De overige onderwerpen in de richtlijn worden beschreven op basis van expertise. 

 

Doelstelling: Het doel van deze richtlijn is verantwoording en optimalisering/ 

kwaliteitsverbetering van het specialistisch geriatrisch onderzoek. De richtlijn doet aanbevelingen 

over de optimale diagnostiek van de geriatrische patiënt in de tweede lijn, met als doel te komen 

tot een behandelplan dat de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de patiënt zo veel 

mogelijk behoudt dan wel herwint. Het kan gaan over acute problematiek bij kwetsbare ouderen, 

die geriatrische analyse behoeven vanwege complexiteit of geriatrische syndromen,. 

Lezers van deze samenvatting worden voor het wetenschappelijk bewijs en de overwegingen die 

tot de aanbevelingen geleid hebben, verwezen naar de volledige richtlijntekst. Deze samenvatting 

van aanbevelingen staat niet op zichzelf. Bij medische besluitvorming dient rekening te worden 

gehouden met de omstandigheden en voorkeuren van de patiënt. Behandeling en procedures met 

betrekking tot de individuele patiënt berusten op wederzijdse communicatie tussen patiënt, arts 

en andere zorgverleners.  

 

Holistische diagnostiek 

Aangezien geriatrische syndromen zelden een specifieke oorzaak hebben, dient holistische 

diagnostiek verricht te worden naar onderliggende aandoeningen, gerelateerde risicofactoren en 

uitlokkende factoren. Meestal hebben de stoornissen geleid tot een beperking, die de aanleiding 

vormde tot onderzoek of verwijzing. 
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Samenvatting kernaanbevelingen 
Hoofdstuk 4 Effectiviteit CGA 

• Alle kwetsbare oudere patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis dienen een 

CGA te krijgen. Kwetsbare ouderen dienen bij voorkeur opgenomen te worden op een 

klinische afdeling waar een medisch specialist met klinische en geriatrische competenties 

de regie voert. 

• Voor poliklinische patiënten is de waarde van een CGA minder evident. Toch adviseert 

de werkgroep ook voor deze patiënten een CGA. De werkgroep verwacht ook voor 

poliklinische patiënten een verbetering van functionele status en een lagere kans op 

institutionalisering. 

 

Hoofdstuk 5 onderdelen CGA 
Algemeen 

• Een uitgebreide inventarisatie van de medische voorgeschiedenis als deel van het CGA 

wordt als standaard beschouwd. 

• Een inventarisatie van de medicatie dient onderdeel te zijn van een CGA. 

Anamnese 

• Een speciële anamnese en tractusanamnese dienen deel uit te maken van het CGA. 

Daarbij moet nadrukkelijk aandacht zijn voor de wensen van de patiënt. 

• Gezien de problematiek van de geriatrische patiënt moet naast de interne tracti ook 

gevraagd worden naar neurologische en psychische functies, de familieanamnese en 

gebruik van genotsmiddelen. Er moet expliciet aandacht zijn voor de geriatrische 

syndromen. 

• Een heteroanamnese is een standaard onderdeel van het CGA en deze dient minimaal de 

volgende onderdelen te bevatten: 

o probleemverheldering met aandacht voor therapietrouw; 

o een inventarisatie van de cognitieve functies, het gedrag en psychiatrische 

symptomatologie; 

o een indruk van het functioneren; 

o de sociale situatie en de zorgconsumptie; 

o een indruk van het systeem en de belasting van mantelzorgers. 

 

Standaard onderdelen van het CGA dienen te zijn: 

• een anamnese van functiestoornissen in gehoor, spraak en taal en visus;  

• een anamnese van ADL- en IADL-functie; 
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• een anamnese van factoren van ondervoeding; 

• een anamnese van valincidenten in het afgelopen jaar en beperkingen in de mobiliteit; 

• een anamnese van incontinentie; 

• de sociale anamnese waarin sociale en biografische gegevens en aanwezige mantelzorg en 

professionele zorg geïnventariseerd worden. De belasting van de mantelzorger dient 

geschat te worden binnen het CGA. 

Lichamelijk onderzoek 

• Een CGA dient een algemeen lichamelijk, orthopedisch, neurologisch en psychiatrisch 

onderzoek te bevatten, met aandacht voor de frequent voorkomende aandoeningen bij 

kwetsbare ouderen. 

• Functioneel onderzoek naar stoornissen in gehoor, communicatie en visus is een 

standaard onderdeel bij ieder CGA. 

• Aanbevolen wordt om gewicht te meten binnen het CGA. Verder onderzoek naar de 

voeding behoort niet standaard tot het CGA. 

• Onderzoek naar beperkingen in de mobiliteit behoort standaard bij elk CGA. 

• Aanbevolen wordt de genitalia interna en externa te beoordelen bij het CGA wanneer 

sprake is van urine-incontinentie. Verdere analyse van de urine-incontinentie behoort niet 

tot het standaard CGA. 

Aanvullend onderzoek 

• Een MMSE dient standaard te worden afgenomen, eventueel gecombineerd met de 

kloktekentest als onderdeel van een CGA. 

• De kloktekentest dient uitsluitend te worden gebruikt in combinatie met de MMSE. Deze 

combinatie heeft vooral bij hogere MMSE-scores een meerwaarde. 

• De GDS kan op ruime indicatie worden afgenomen.  

• Als men de ADL-functie wil kwantificeren, beveelt de werkgroep aan om gebruik te 

maken van de instrumenten van Barthel en Katz. Als men de IADL-functie wil 

kwantificeren beveelt de werkgroep aan om gebruik te maken van het instrument van 

Lawton & Brody. 

• De MNA wordt geadviseerd om de voedingstoestand van geriatrische patiënten te 

objectiveren. 

• De Zarit, CSI en EDIZ zijn bruikbare instrumenten en kunnen op indicatie worden 

gebruikt om de belasting van mantelzorgers te meten binnen het CGA. 

• De werkgroep adviseert een bladderscan uit te voeren op ruime indicatie. 
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• Aanbevolen wordt om standaard te bepalen: bezinking, volledig bloedbeeld, nierfunctie, 

glucose, schildklierfunctie, elektrolyten (Na, K, Ca), leverenzymen (alkalische fosfatase, 

gGT, ALAT, ASAT, LDH), vit. B12, foliumzuur, totaal eiwit en albumine. 

• De werkgroep is van mening dat bepalen van vitamine B1 en B6 geen standaard 

onderdeel is van het CGA. 

• Bepaling van vitamine D is als standaard onderdeel van het CGA te overwegen. 

• De werkgroep beveelt aan een ECG op ruime indicatie uit te voeren. 

 

Hoofdstuk 6 Behandelplan 
• Probleemanalyse en een integraal behandelplan zijn een essentieel onderdeel van het 

CGA. 

• In het behandelplan dient duidelijk te worden gesteld wie verantwoordelijk is voor een 

bepaald onderdeel. Evaluatie van de behandeldoelen dient structureel plaats te vinden. 

Patiënt en/of de mantelzorger dient geïnformeerd te worden over het behandelplan. 

Patiënt en/of de mantelzorger dienen zo nodig schriftelijke informatie te krijgen. 

• Er dient tijdige en volledige verslaglegging plaats te vinden naar de verwijzer, met 

aandacht voor de vier assen. 

• Uitvoering van het behandelplan moet worden gewaarborgd; er moeten duidelijke 

afspraken en een taakverdeling zijn tussen de betrokken hulpverleners. 

 

Hoofdstuk 7 Organisatie van zorg 
• Voor het CGA komen in ieder geval patiënten met de volgende kenmerken in 

aanmerking: een combinatie van hoge leeftijd, lichamelijke ziekte, geriatrische syndromen, 

verminderde functionaliteit en sociale problematiek. Patiënten die zich zelfstandig nog 

goed kunnen redden of juist terminaal ziek zijn of lijden aan vergevorderde dementie 

hebben geen baat bij een CGA. 

• Het is raadzaam om in de ziekenhuissetting systematisch te beoordelen (screening) welke 

patiënten in aanmerking komen voor het CGA. De optimale screeningsstrategie hiervoor 

is nog onvoldoende onderzocht. 
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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding  
 
 

Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal ouderen in Nederland de komende decennia sterk 

toenemen. Bovendien zullen zij naar verwachting ouder worden. Een belangrijke trend is verder 

dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het is voorspelbaar dat 

daardoor ook het aantal ouderen met kwetsbare zorgvragen zal toenemen (Dautzenberg et al., 

2008). 

Een gevolg van deze demografische ontwikkeling is dat steeds meer ouderen met problemen op 

multipele domeinen zich tot de gezondheidszorg zullen wenden met complexe hulpvragen. 

Gevolgen van veroudering, cumulatie van chronische aandoeningen en (meerdere) acute 

aandoeningen interfereren met elkaar en leiden tot een verstoring van het functioneren, met als 

gevolg aspecifieke ziektebeelden en symptomen, waaronder afwijkend gedrag, met een grote 

impact op de zelfredzaamheid. Bij achteruitgang van functioneren van een kwetsbare oudere 

dienen diagnostiek en behandeling door medisch specialisten met specifieke geriatrische kennis te 

worden verricht. Deze specialist zorgt voor de beste voorwaarden om terug te keren tot het 

gezonde niveau van functioneren. Hierbij moet aandacht zijn voor somatische, psychische, 

sociale en functionele aspecten. Een holistische aanpak voor deze kwetsbare oudere 

patiëntengroep is essentieel, en daarom moeten de acute en onderliggende medische problemen 

worden geïntegreerd met functionele en sociale interventies. Begeleiding en advisering van 

mantelzorgers kunnen onderdeel zijn van de behandeling van de patiënt. 

Voor mondige zelfredzame patiënten is het al moeilijk om op eigen kracht een weg te vinden in 

onze gezondheidszorg, maar voor kwetsbare ouderen met meervoudige problemen is dit vrijwel 

onmogelijk. Daarom is er toenemend behoefte aan medische voorzieningen met een gids- en 

spilfunctie. Specialisten met kennis van verouderingsprocessen, zoals klinisch geriaters, worden 

nu al met grote regelmaat ingeschakeld om deze gidsfunctie te vervullen, hulpvragen systematisch 

in kaart te brengen en deze zo goed mogelijk te beantwoorden (Dautzenberg et al. 2008). Het 

Comprehensive Geriatric Assesment (CGA) dient ook voor deze gidsfunctie aandacht te hebben. 

 

Definitie van het CGA 

Het CGA is een uitgebreid klinisch geriatrisch onderzoek, gedefinieerd als een ‘multidisciplinair 

onderzoek dat de multipele problemen van een oudere zo veel mogelijk opspoort, beschrijft en 

verklaart en de capaciteiten en de zorgbehoeften van de persoon onderzoekt, om zo te komen tot 

een gecoördineerd en integraal zorgplan voor het individu’ (JAGS Public Policy Committee, 

1989).  
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‘a multidisciplinary evaluation in which the multiple problems of older persons are 

uncovered, described, and explained, if possible, and in which the resources and 

strengths of the person are catalogued, need for services assessed, and a coordinated care 

plan is developed to focus interventions on the person's problems.’ 

Deze methode is dus multidisciplinair en heeft onder andere aandacht voor cognitie, mobiliteit en 

zelfredzaamheid. Er is onderscheid in problematiek op vier domeinen: somatiek, psychisch, 

sociaal en functioneel. Daarna wordt een behandelplan opgesteld voor het acute probleem en de 

onderliggende problemen op al deze domeinen, met als doel de zelfredzaamheid en kwaliteit van 

leven zo veel mogelijk te bevorderen. De term CGA wordt in de literatuur niet op uniforme wijze 

gebruikt. Voor zover het CGA is onderzocht, betreft het uiteenlopende interventies in 

heterogene populaties.  

 

De NVKG acht het van groot belang om de inhoud van het CGA vast te leggen. Alle klinisch 

geriaters werken volgens een geriatrisch model en doen een CGA. Al eerder is het geriatrisch 

model en begrippenkader beschreven, in deze richtlijn staat dit in hoofdstuk 2. De inhoud van 

het CGA is echter niet eerder concreet vastgelegd en naar verwachting vindt dit dan ook niet op 

uniforme wijze plaats. In deze richtlijn wordt de inhoud van het CGA gedefinieerd, waarbij de 

term CGA wordt gebruikt voor medisch specialistische diagnostiek en behandeling van 

kwetsbare ouderen volgens het geriatrisch model in het ziekenhuis. Zo komt het CGA voor meer 

kwetsbare ouderen met complexe hulpvragen beschikbaar.  

Deze richtlijn zal zich beperken tot de inhoud van het CGA voor patiënten op de klinische 

geriatrie en voor patiënten binnen de polikliniek geriatrie in zowel algemeen ziekenhuis, 

academisch ziekenhuis als een GGZ-instelling. Bovendien beperkt de richtlijn zich tot de 

diagnostiek en het behandelplan. Consulten/medebehandelingen en implementatie van de 

behandeling vallen buiten deze richtlijn. Tevens wordt slechts een aanzet gedaan voor het 

bekijken van de gewenste hulpdiagnostiek. Bij herzieningen van deze richtlijn kan deze steeds 

meer worden uitgebreid, ondersteund door verder onderzoek naar deze nu niet (volledig) 

uitgediepde onderdelen van het CGA en het CGA in het kader van een 

consult/medebehandeling. 

 

Het CGA kost tijd en daarmee ook geld. Het dient dan ook alleen toegepast te worden bij 

patiënten die hier baat bij hebben: de kwetsbare geriatrische patiënt met een complexe 

multidomein hulpvraag. Daarom zal binnen de richtlijn ook aandacht worden besteed aan de 

indicatie voor het CGA. 
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Doel 

Doel van de richtlijn CGA is verantwoording en optimalisering/kwaliteitsverbetering van het 

specialistisch geriatrisch onderzoek. De richtlijn geeft aanbevelingen over de optimale diagnostiek 

van de geriatrische patiënt in de tweede lijn, met als doel te komen tot een behandelplan dat de 

zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de patiënt zo veel mogelijk behoudt of herwint. Het 

kan gaan over acute problematiek bij kwetsbare ouderen, die geriatrische analyse behoeven 

vanwege complexiteit of geriatrische syndromen. 

 

Afbakening 

De richtlijn volgt het zorgproces (diagnostiek en behandeling) voor de kwetsbare oudere. Het 

startpunt is de verwijzing door huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist in 

algemene ziekenhuizen en in GGZ-instellingen. De richtlijn eindigt bij de advisering van de 

klinisch geriater over het vervolgbeleid naar aanleiding van het CGA. De richtlijn doet uitspraken 

over de inhoud van het CGA bij patiënten op de klinische afdeling geriatrie of de polikliniek 

geriatrie, in algemene ziekenhuizen, universitaire centra en GGZ-instellingen, met als doelgroep 

kwetsbare ouderen met acute problematiek of ouderen met geriatrische syndromen. Voor 

sommige specifieke diagnostische aspecten is de aanbeveling om deze als standaard onderdeel in 

het CGA op te nemen; andere aanbevelingen kunnen op ruime indicatie toegepast worden. Een 

standaard onderdeel van het CGA hoeft echter niet bij alle patiënten daadwerkelijk te worden 

toegepast, aangezien bij sommige patiënten dit onderdeel niet zinvol wordt geacht of er gericht 

wordt gekozen voor andere/specifieke diagnostiek die dit onderdeel vervangt. Er is niet voor 

gekozen om aanpassingen binnen het CGA te beschrijven voor specifieke subgroepen van 

ouderen, zoals allochtonen of mensen met een specifieke aandoening zoals dementie of een 

verstandelijke handicap. 

 

Richtlijngebruikers 

De doelgroep van de richtlijn zijn primair de klinisch geriaters en secundair alle andere 

zorgverleners die met een kwetsbare oudere patiënt te maken krijgen. Voor verdere definities zie 

hoofdstuk 2. 

 

Uitgangsvragen 

Functionele verbetering of vertraging van functionele achteruitgang is een van de belangrijkste 

doelen van het CGA. Daarom is in eerste instantie gekeken naar de risicofactoren voor 

functionele achteruitgang. Daarna is het CGA als ’black box’ bekeken en vervolgens op 

onderdelen. De vanzelfsprekende onderdelen zijn niet verder uitgediept met een 



 

 11

literatuuronderzoek, maar alleen onderbouwd met expert opinion met richtlijnen en literatuur. 

Een gericht literatuuronderzoek is met name gedaan voor de onderdelen van het CGA waarover 

de werkgroep verschillende meningen verwachtte, binnen en buiten de beroepsgroep. Voor de 

aanvullende diagnostiek is een eerste aanzet gedaan met het bekijken van evidence van de nu 

meest gebruikte meetinstrumenten. Voor het behandelplan en de indicatiestelling voor een CGA 

is geen gericht literatuuronderzoek verricht. De werkgroep doet geen uitspraken over wie van het 

multidisciplinaire team welke onderdelen van het CGA moet uitvoeren.  

 

In de richtlijn zullen de volgende hoofdvragen beantwoord worden: 

 

H3: Wat zijn de risicofactoren voor functionele achteruitgang bij kwetsbare ouderen? 

H4: Wat is de effectiviteit van een CGA? 

H5: Uit welke onderdelen dient een CGA minimaal te bestaan? 

H6: Hoe moet de advisering over de resultaten van het CGA er uitzien? 

H7: Welke patiënten komen voor een CGA in aanmerking?  

 

Samenstelling werkgroep 

Deze werkgroep bestaat uit uit klinisch geriaters met een vertegenwoordiging vanuit bestuur en 

commissie kwaliteitszaken van de NVKG. Bij het samenstellen van de werkgroep is zo veel 

mogelijk rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden. Een van de 

werkgroepleden heeft een dubbelregistratie als klinisch geriater/internist. Waar nodig zijn andere 

geriaters/deskundigen voor deelonderwerpen ingeschakeld. Hierbij werd ook een geriater van een 

GGZ-instelling betrokken. De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en waren vrij 

van financiële of zakelijke belangen betreffende het onderwerp van de richtlijn. 

 

Werkwijze 

De werkgroep werkte gedurende 2 jaar (14 vergaderingen) aan de totstandkoming van de richtlijn 

CGA. Hoewel de afzonderlijke tekstgedeelten door individuele werkgroepleden of subwerk-

groepleden zijn voorbereid, is dit document nadrukkelijk geschreven uit naam van de gehele 

werkgroep. De werkgroepleden zochten systematisch literatuur en beoordeelden de kwaliteit en 

inhoud ervan. Vervolgens schreven de werkgroepleden een paragraaf of hoofdstuk voor de 

conceptrichtlijn waarin deze literatuur werd verwerkt. Tijdens vergaderingen lichtten zij hun 

teksten toe, dachten mee en discussieerden over andere hoofdstukken. De uiteindelijke teksten 

vormen samen de richtlijn.  
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Deze (concept)richtlijn is opgesteld aan de hand van het Appraisal of Guidelines for Research & 

Evaluation (AGREE) instrument. Dit instrument is in een Europees verband opgesteld om de 

procedurele kwaliteit van richtlijnen te kunnen beoordelen. Door de aspecten van AGREE te 

verwerken in de inleiding van de richtlijn, wordt duidelijk aan welke kwaliteitseisen is voldaan. 

 

Wetenschappelijke onderbouwing 

De richtlijn is voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk 

onderzoek. Deze richtlijn richt zich op door de werkgroep ervaren discussiepunten in de huidige 

geriatrische zorg. Daarvoor werden systematische literatuuronderzoeken verricht. De overige 

aspecten worden beschreven op basis van expertise.  

De (methodologische) kwaliteit van de studies werd beoordeeld en relevante studies van goede 

kwaliteit werden geselecteerd. Bij elke zoekvraag is gewerkt volgens de PICO (Patiënt-

Intervention-Comparison-Outcome) methode. Een uitwerking van de formulering van de P is te 

vinden in Bijlage 1: Zoekstrategie. De termen voor de andere PICO-onderdelen zijn steeds 

toegevoegd. Daarnaast werden artikelen geëxtraheerd uit referentielijsten van opgevraagde 

literatuur. Ook werden andere richtlijnen over onderdelen van het CGA geraadpleegd. Na selectie 

door de werkgroepleden bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende 

conclusies staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens door de werkgroepleden 

beoordeeld op kwaliteit van onderzoek en gegradeerd naar mate van bewijs. Hierbij is voor de 

onderzoeken naar interventie en diagnostiek de indeling gebruikt zoals weergegeven in tabel 1. 

 

Een pragmatische overweging was ook het relatief beperkte budget: een systematisch 

literatuuronderzoek voor dit deel van de richtlijn paste niet binnen het beschikbare budget en zou 

naar verwachting (mening van de werkgroep) weinig opleveren. De uitgangspunten voor de 

aanbevelingen voor ’goed (medisch) handelen’ zijn daarom gebaseerd op expert opinie van de 

werkgroep. Er werd gebruik gemaakt van een gestructureerde consensusmethode. In enkele 

gevallen wordt deze consensus ondersteund door literatuur die door de experts is aangedragen.  

 

Voor onderzoeken naar risicofactoren heeft de werkgroep een andere werkwijze gehanteerd. 

Deze onderzoeken werden beoordeeld aan de hand van negen methodologische criteria (zie 

bijlage 1 ). Vervolgens is per risicofactor een conclusie met niveau van bewijs geformuleerd. 

Hierbij werd de indeling gebruikt zoals weergegeven in tabel 2.
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Tabel 1 Indeling van de literatuur naar de mate van bewijskracht 
 
Voor artikelen over interventies: 
A1 Systematische reviews die ten minste enkele 

onderzoeken van A2-niveau betreffen, waarbij de 
resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn. 

A2 Gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van 
goede kwaliteit (gerandomiseerde, dubbelblind 
gecontroleerde onderzoeken) van voldoende omvang en 
consistentie. 

B Gerandomiseerde klinische onderzoeken van matige 
kwaliteit of onvoldoende omvang of ander vergelijkend 
onderzoek (niet-gerandomiseerd, vergelijkend 
cohortonderzoek, patiëntcontroleonderzoek). 

C Niet-vergelijkend onderzoek. 
D Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de 

werkgroepleden. 
Voor artikelen over diagnostiek: 
A1 Onderzoek naar de effecten van diagnostiek op 

klinische uitkomsten bij een prospectief gevolgde goed 
gedefinieerde patiëntengroep met een vooraf 
gedefinieerd beleid op grond van de te onderzoeken 
testuitslagen, of besliskundig onderzoek naar de effecten 
van diagnostiek op klinische uitkomsten, waarbij 
resultaten van onderzoek van A-2niveau als basis 
worden gebruikt en voldoende rekening wordt 
gehouden met onderlinge afhankelijkheid van 
diagnostische tests. 

A2 Onderzoek ten opzichte van een referentietest, waarbij 
vooraf criteria zijn gedefinieerd voor de te onderzoeken 
test en voor een referentietest, met een goede 
beschrijving van de test en de onderzochte klinische 
populatie; het moet een voldoende grote serie van 
opeenvolgende patiënten betreffen, er moet gebruik 
gemaakt zijn van vooraf gedefinieerde afkapwaarden en 
de resultaten van de test en de ’gouden standaard’ 
moeten onafhankelijk zijn beoordeeld. In situaties 
waarbij multipele, diagnostische tests een rol spelen, is er 
in principe een onderlinge afhankelijkheid en dient de 
analyse hierop te zijn aangepast, bijvoorbeeld met 
logistische regressie. 

B Vergelijking met een referentietest, beschrijving van de 
onderzochte test en populatie, maar niet de kenmerken 
die verder onder niveau A staan genoemd. 

C Niet-vergelijkend onderzoek. 
D Mening van deskundigen, bijvoorbeeld werkgroepleden. 
Niveau van bewijs van de conclusies: 
1 Één systematische review (A1) of ten minste twee 

onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van 
niveau A1 of A2. 

2 Ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde 
onderzoeken van niveau B. 

3 Één onderzoek van niveau A2 of B of onderzoek van 
niveau C. 

4 Mening van deskundigen bijvoorbeeld de 
werkgroepleden. 
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Tabel 2 Indeling van de literatuur naar risicofactoren 
Niveau van bewijs van de conclusies 
1 75-100% van de artikelen vindt dat de risicofactor 

onafhankelijk is én dit is aangetoond in minimaal drie 
onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken. 

2 50-75% van de artikelen vindt dat de risicofactor 
onafhankelijk én dit is aangetoond in minimaal drie 
onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken. 

3 25-50% van de artikelen vindt dat de risicofactor 
onafhankelijk is en/of de risicofactor is twee keer 
onderzocht (in onafhankelijk van elkaar uitgevoerde 
onderzoeken). 

4 0-25% van de artikelen vindt dat de risicofactor 
onafhankelijk is en/of de risicofactor is slechts een keer 
onderzocht. 

Opmerking: wanneer een risicofactor twee keer is onderzocht, maar in dezelfde dataset, wordt dit aangemerkt als 
niveau 4. Er is dan geen onafhankelijk bewijs voor deze riscofactor geleverd. 
 

 

De beoordeling van de verschillende artikelen vindt u in de verschillende teksten terug onder het 

kopje ’Wetenschappelijke onderbouwing’. Het wetenschappelijk bewijs is vervolgens kort 

samengevat in een conclusie. De belangrijkste literatuur waarop deze conclusie is gebaseerd, staat 

bij de conclusie vermeld, inclusief de mate van bewijs. Uitzonderingen hierop vormen de 

conclusies over de risicofactoren. Hier worden de mate van bewijs en het niveau van de conclusie 

weergegeven op de hierboven beschreven manier. 

Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijk bewijs vaak nog andere aspecten van 

belang, bijvoorbeeld: patiëntenvoorkeuren, kosten, beschikbaarheid (in verschillende echelons) of 

organisatorische aspecten. Deze aspecten worden vermeld onder het kopje ’Overige 

overwegingen’. De aanbeveling is het resultaat van het beschikbare bewijs en de overige 

overwegingen. Het volgen van deze procedure verhoogt de transparantie van de richtlijn. Het 

biedt ruimte voor een efficiënte discussie tijdens de werkgroepvergaderingen en vergroot 

bovendien de duidelijkheid voor de gebruiker van de richtlijn. 

 

Implementatie 

Tijdens de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de 

uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is gelet op factoren die de invoering van de 

richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. De implementatie van de richtlijn zal 

in samenhang met de implementatie van de Indicatorenset NVKG plaatsvinden onder de 

verantwoordelijkheid van de werkgroep richtlijnen en indicatoren, een werkgroep van de 

Commissie Kwaliteitszaken (CKZ) van de NVKG. Een substantieel deel van de indicatoren is 

gebaseerd op de richtlijn. Deze indicatoren moeten jaarlijks door alle vakgroepen via een web-

based spreadsheet worden ingevuld. De werkgroep CKZ zal de discussie over een verbetertraject 
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in de vakgroepen steeds voeren. De ingevulde indicatoren worden geanonimiseerd gebruikt als 

benchmark. Daarnaast worden de indicatoren getoetst in de kwaliteitsvisitaties, die voor alle 

klinisch geriaters verplicht is voor herregistratie. De richtlijn is verspreid onder alle relevante 

beroepsgroepen en instellingen. De richtlijn is te downloaden vanaf de website van de NVKG. 

De NVKG zal werkgroepen formuleren om de diverse onderdelen van het CGA verder te 

bestuderen en uit te werken. 

 

Juridische betekenis van richtlijnen 

Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften maar op ’evidence’ gebaseerde inzichten en 

aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. 

Omdat deze aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de ’gemiddelde patiënt’, kunnen 

zorgverleners op basis van hun professionele autonomie zo nodig afwijken van de richtlijn. Als 

de situatie van de patiënt dat vereist, is dat zelfs noodzakelijk. Wanneer van de richtlijn wordt 

afgeweken, dient dit te worden beargumenteerd en gedocumenteerd. 

 

Herziening 

De NVKG is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze 

richtlijn. Uiterlijk in 2015 bepaalt de NVKG of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een 

nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt 

eerder te vervallen als nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.  

 

Personele samenstelling werkgroep 

Drs. Gertie Golüke-Willemse, klinisch geriater (voorzitter) 

Drs. Arend Arends, klinisch geriater 

Drs. Elles Huinink, klinisch geriater 

Drs. Willy van Maarschalkerweerd, klinisch geriater 

Drs. Corrie Veen, internist/klinisch geriater 

 

Ir. Teus van Barneveld, klinisch epidemioloog, Orde van Medisch specialisten (adviseur) 

Dr. Marja Molag, Orde van Medisch specialisten (adviseur) 

 

Met hartelijke dank voor de medewerking van: 

Drs. Ans Aarts, klinisch geriater 

Drs. Huub Maas, klinisch geriater 

Dr. Sophia de Rooij, internist/klinisch geriater 
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Drs. Carien van Rijn, klinisch geriater 

Drs. Sonja Stalpers-Konijnenburg, AIOS klinische geriatrie, momenteel klinisch geriater 

Prof. dr. ir. Lisette de Groot, hoogleraar voeding van de oudere mens 
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Hoofdstuk 2 Geriatrisch model en begrippenkader 
 

Dit hoofdstuk geeft eerst een beschrijving van de visie en werkwijze vanuit de klinisch geriater 

(het ‘ geriatrisch model’) en definieert vervolgens enkele kernbegrippen uit de geriatrie. 

 

2.1 Geriatrisch model 

Het geriatrisch model beschrijft inhoudelijk het werkgebied van de klinische geriatrie. Vanuit dit 

model leggen klinisch geriaters zich vooral toe op de specialistische diagnostiek en behandeling 

van kwetsbare ouderen binnen de ziekenhuismuren. Bij de zorg voor chronische geriatrische 

patiënten wordt dit model ook buiten het ziekenhuis gebruikt. De kernelementen van dit model 

zijn beschreven in de zienswijze, benaderingswijze en werkwijze (Dautzenberg et al., 2008).  

 

Zienswijze 

Ouderen worden kwetsbaarder met het vorderen van de jaren. Kenmerkend voor de geriatrische 

patiënt is dat fysiologische achteruitgang gepaard gaat met een complex van simultane 

aandoeningen. In praktische zin vertaalt de kwetsbaarheid van deze ouderen met meervoudige 

morbiditeit zich vooral in (de dreiging van) een afnemende zelfredzaamheid. De belangrijkste 

uitdaging is dan ook om de zelfredzaamheid te behouden of te herwinnen. Uitgangspunt is dat de 

zelfredzaamheid essentieel is voor de kwaliteit van leven. Dat betekent dat bij het overwegen van 

medische interventies expliciet verwachtingen over de kwaliteit van leven en functionaliteit in 

beschouwing moeten worden genomen. De klinisch geriater heeft zich gespecialiseerd in de 

interacties tussen de verschillende aandoeningen en mogelijke medische en niet-medische 

interventies. 

 

Benaderingswijze 

Kenmerkend voor de groep van kwetsbare ouderen met meervoudige morbiditeit is dat elke 

patiënt feitelijk een (ziekte)beeld vertoont dat in zijn complexiteit uniek is. Het is daarom 

essentieel dat niet gekeken wordt naar de onderscheiden ziekteverschijnselen en beperkingen, 

maar naar de geriatrische patiënt als geheel. 

 

Binnen het ziekenhuis is de klinisch geriater verantwoordelijk voor kwetsbare ouderen met 

meervoudige morbiditeit. Op de eigen klinische afdeling is hij medisch eindverantwoordelijk, en 

op andere klinsiche afdelingen heeft hij vaak een (informele) regiefunctie en/of een medisch 

coördinerende functie (Dautzenberg et al., 2008, Standpunt KNMG toekomst medische 

ouderenzorg 2010). 
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Werkwijze 

De integrale benadering van de geriatrische patiënt vertaalt zich onder meer in een 

veelomvattende opzet van het CGA, het werken met een multidisciplinair geriatrisch team 

(medisch, verpleegkundig en paramedisch) en stelselmatige aandacht voor de belastbaarheid van 

de oudere patiënt. Hierbij wordt niet alleen veel waarde toegekend aan de inbreng van de patiënt, 

maar ook aan die van de mantelverzorger(s). De oudere heeft vragen die zich niet aan een orgaan 

of specialisme houden: dat vraagt een generalistische en pro-actieve benadering. De geriater is 

vanuit zijn expertise op de hoogte van interacties van geriatrische syndromen. Inherent aan de 

multidisciplinaire werkwijze is dat de teamleden hun observaties, ervaringen en kennis met elkaar 

delen. Elk van de teamleden levert vanuit zijn eigen expertise zijn bijdrage aan het eindresultaat. 

De klinisch geriater is coördinator van het team en eindverantwoordelijk voor het 

behandelbeleid. De keerzijde van het geriatrisch model is dat het relatief tijdrovend is. In lijn met 

de beleidsvisie van de NVKG zal de klinisch geriater er daarom ‘bij de poort’ op toezien dat de 

aangemelde patiënten tot de specifieke doelgroep behoren die een CGA moet ondergaan 

(Dautzenberg et al., 2008). 

 

De praktijk wijst uit dat acute geriatrische ziektebeelden vaak een ziekenhuisopname vereisen. 

Kenmerkend voor de klinische geriatrie is dat de ziektebeelden zich vaak uiten als één of meer 

van de volgende syndromen: cognitieve achteruitgang en verwardheid, depressieve stemming, 

instabiliteit (vallen), afwijkend gedrag en incontinentie. 

 

De afname van reservefunctie van verschillende orgaansystemen en de daardoor ontstane 

toegenomen kwetsbaarheid maakt dat de ziektepresentatie in de geriatrie vaak anders verloopt 

dan op jongere leeftijd. De genoemde syndromen en toegenomen zorgafhankelijkheid zijn 

regelmatig de enige uitingen van pathologie van geheel andere aard. Deze syndromen worden 

gezien als ‘final common pathways’ voor tal van aandoeningen en worden ook wel de 

‘geriatrische reuzen’ of de ‘geriatrische syndromen’ genoemd. Een symptoomverschuiving van de 

aangedane organen naar een of meer van deze systemen wijst in principe het meest kwetsbare 

systeem aan bij de individuele oudere. Een patiënt wordt doorgaans pas door een medisch 

specialist onderzocht wanneer al een bepaalde keten aan ziekte-episodes is doorlopen. 

Diagnostiek bij een patiënt met een geriatrisch syndroom dient dan ook zeer breed te zijn en kan 

zich niet beperken tot het specifieke symptoom dat de aanleiding is van de verwijzing. 

Naast de genoemde symptoomverschuivingen naar het meest kwetsbare orgaansysteem, is 

symptoomarmoede een bekend verschijnsel bij de ziektepresentatie in de geriatrie (bijvoorbeeld 
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‘stille myocardinfarct’) (Kannel et. al., 1987; Tresch et. al., 1998). Bij het CGA moet met dit alles 

rekening worden gehouden. In deze complexe diagnostische analyse moeten naast de functionele 

status ook de effecten van de verouderingsprocessen worden betrokken.  

 

Het ontstaan van een geriatrisch syndroom heeft zelden een specifieke oorzaak. Daarom is 

holistische diagnostiek nodig naar onderliggende aandoeningen, gerelateerde risicofactoren en 

uitlokkende factoren. Samen vormen zij een verklaring voor het ontstaan van de klachten, het 

syndroom en de functionele beperking. Het is met name Linda Fried, een Amerikaanse geriater, 

die zich in een reeks van studies heeft beziggehouden met de verbanden tussen stoornissen, 

verouderingseffecten en functionele beperkingen (Fried et al., 1997). Het integrale model van 

Gobbens laat de samenhang zien. (zie figuur 2.1). 
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Figuur 2.1: Een integraal conceptueel model van frailty, volgens Gobbens (Gobbens et.al., 2010) 

 
 
 

Meestal hebben de stoornissen geleid tot beperking voordat zij de aanleiding vormen tot 

onderzoek of verwijzing. Regelmatig is sprake van ageisme: ouderen met beperkingen worden 

niet verwezen, omdat men ten onrechte meent dat normale veroudering ten grondslag ligt aan de 

beperking zodat behandeling niet mogelijk wordt geacht. Voorlichting aan zowel patiënten als 

hulpverleners is nodig om duidelijk te maken wat de verschijnselen van normale veroudering zijn 

en waar sprake is van ziekte. Zo kan adequater worden doorverwezen.  

 

De geneeskunde moet zich niet alleen richten op het behandelen en begeleiden van acute ziekten, 

maar ook op preventie en begeleiding van zorgafhankelijkheid, effectieve behandeling van 

chronische ziektes, resttoestanden van acute ziekte-episodes en het voorkomen en behandelen 

van functionele beperkingen. Dit moet waar mogelijk geprotocolleerd zijn en aan ouderen als een 

multidisciplinaire behandeling worden aangeboden. 
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2.2 Begrippenkader/geriatrisch model 
 

Functieverlies 

Functieverlies betekent een vermindering van zelfredzaamheid. Daarbij onstaan problemen in het 

uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen (aankleden, wassen, toiletgang, mobiliteit) en ook bij 

meer complexe handelingen (bijvoorbeeld koken, boodschappen doen) (Fried et al., 2001; Fried 

et al., 2004).  

 

Geriatrische patiënt 

Een geriatrisch patiënt is een oudere patiënt die kwetsbaar is of bedreigd wordt door 

kwetsbaarheid en verminderde zelfredzaamheid. 

 

De geriatrische patiënt onderscheidt zich van andere patiënten door: 

a. de (grote kans op) kwetsbaarheid of ‘het wankele lichamelijke, psychische en sociale 

evenwicht’; 

b. de meestal hoge leeftijd;  

c. ziektebeelden en/of handicaps die met hoge leeftijd zijn geassocieerd;  

d. de interacterende multi-morbiditeit;  

e. de grote individuele variabiliteit;  

f. het vaak prevaleren van verbetering van zelfredzaamheid, mobiliteit en kwaliteit van leven 

boven verlenging van levensduur. 

 

Geriatrische syndromen 

Een geriatrisch syndroom is een symptoom of een symptomencomplex bij de geriatrische patiënt 

als gevolg van meerdere aandoeningen en risiscofactoren. Voorbeelden zijn cognitieve 

achteruitgang en acute verwardheid, depressieve stemming, instabiliteit (vallen), afwijkend gedrag, 

incontinentie en toegenomen zorgafhankelijkheid. Deze symptomen worden gezien als ‘final 

common pathways’ voor tal van aandoeningen (Inouye et. al., 2007).  

 

Kwetsbaarheid/Frailty 

Het begrip frailty is niet makkelijk te definiëren (Morley et al., 2002; Morley et al., 2006). Het staat 

ongeveer synoniem aan kwetsbaarheid of een bestaand wankel evenwicht van een persoon. 

Kwetsbaarheid is een specifieke conditie bij ouderen die geassocieerd is met een verhoogd risico 

op functieverlies en die onderscheiden wordt van veroudering, beperkingen en multimorbiditeit 
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(Walston et.al., 2006, v Iersel et.al., 2009). Deze begrippen zijn onderling echter wel verbonden: 

kwetsbare personen zijn vaker oud, hebben meer dan één (chronische) ziekte (multimorbiditeit), 

een lager inkomen, een slechtere zelf-ingeschatte gezondheidstoestand en vaker last van 

beperkingen (zowel ADL als IADL) (Avila-Funes et al., 2008). Kwetsbaarheid geeft een 

verhoogde gevoeligheid weer voor de negatieve effecten van diverse stressoren zoals een acute 

ziekte. Die verhoogde gevoeligheid komt vaak tot uiting in een verminderd fysiek en sociaal 

functioneren, ziekenhuisopname, opname in een verpleeghuis of zelfs vroegtijdige sterfte. 

 

Er is geen consensus rond de definitie van kwetsbaarheid en de daarbij behorende klinische 

instrumenten. Om kwetsbare ouderen te identificeren zijn de afgelopen jaren diverse criteria 

voorgesteld (Fried et al., 2001), (Rockwood et al., 2007). Algemene consensus is thans bereikt 

over het basiskenmerk van kwetsbaarheid, namelijk dat een verstoring in meerdere, onderling 

gerelateerde systemen resulteert in een afname van de reservecapaciteit van de oudere.  

 

Vooral voor wetenschappelijk onderzoek wordt de operationalisatie van kwetsbaarheid met de 

criteria van Fried et al gebruikt. Haar definitie is een klinisch syndroom dat meetbaar is aan 5 

kenmerken: gewichtsverlies, zwakte, vermoeidheid, lage loopsnelheid en een verlaagde fysieke 

activiteit (Fried et.al., 2001, zie tabel 2.1). 

 

TABEL 2.1 ‘Frailty’-criteria volgens de definitie van Fried et al. voor klinisch gebruik nader geoperationaliseerd: een 

oudere heeft het frailty syndroom als aan 3 of meer van de volgende 5 criteria wordt voldaan 

Gewichtsverlies zonder opzet 4,5 kg of 5% of meer van het 
lichaamsgewicht afgevallen in het afgelopen jaar 

afname loopsnelheid langzamer lopen dan 0,76 m/s*, ofwel meer dan 6 s 
doen over een looptest van 4 m 

Vermoeidheid bevestigend antwoorden op de vragen: 
‘Kost alles wat u doet moeite?’ 
‘Kost het u moeite op gang te komen?’ 

Energieverbruik 
tijdens beweging 
in de vrije tijd 

bij mannen en vrouwen minder dan respectievelijk 
393 en 280 kcal/week, ofwel de laatste 3 maanden 
dagelijks meer dan 4 h zitten, minder dan 1 
wandeling per maand en geen activiteit zoals fietsen 
of joggen 

Geringe handknijpkracht mannen met een score gelijk aan of minder dan 30 kg† 
vrouwen met een score gelijk aan of minder dan 18 kg† 

* Gemeten met een stopwatch over een bekende afstand of met kwantitatieve loopanalyse op bijvoorbeeld een 
loopmat. 
† Zoals aangegeven met een handdynamometer. 
 

Kwetsbaarheid wordt door de meeste geriatrische experts gezien als een stadium vóór 

functieverlies. Functieverlies is eerder een consequentie dan een oorzaak van kwetsbaarheid en 

veel oudere mensen hoeven niet altijd handicaps te hebben. Kwetsbaarheid is een dynamische 

conditie en veel oudere mensen kunnen van een niet kwetsbare conditie overgaan naar frailty. 
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Kwetsbaarheid moet worden beschouwd als een klinisch syndroom wat voortvloeit uit multi-

systeem verminderingen, los van het normale verouderingsproces. Ouderen worden kwetsbaarder 

door chronische, acute ziektes en/of fysiologische verslechtering tijdens het verouderingsproces. 

Daarnaast raken samenwerkende systemen zoals de metabole balans, het immuunsysteem en de 

hormonale balans verstoord. Het syndroom is geassocieerd met stoornissen als sarcopenie, 

functionele achteruitgang, neuro-endocriene disregulatie en achteruitgang van het 

immuunsysteem (Avila-Funes et. al., 2008). 

 

Multimorbiditeit 

Multimorbiditeit is het tegelijk voorkomen van 2 of meer ziekten (WHO-criteria). Comorbiditeit 

betreft bijkomende aandoeningen bij een hoofddiagnose. Beide begrippen hangen nauw samen 

met de kernbegrippen toegenomen kwetsbaarheid (‘frailty’), het gemiddeld afgenomen 

functieniveau, de afname van accuratesse van de interne regelmechanismen en afname van 

homeostase.  

 

Veroudering 

Het begrip veroudering wordt gedefinieerd als een proces in de tijd, dat gepaard gaat met een 

toenemende sterftekans. Het onderscheid tussen veroudering en ziekte is theoretisch niet goed te 

maken. In klinische en praktische zin wordt het begrip ziekte over het algemeen gebruikt wanneer 

er een gezondheidsprobleem ontstaat ten gevolge van klachten of functieverlies, of wanneer er 

een aparte behandeling voor het probleem bestaat. 
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Hoofdstuk 3 Risicofactoren functionele achteruitgang 
 
 

Uitgangsvraag:  

Wat zijn risicofactoren voor functionele achteruitgang bij kwetsbare ouderen? 

 

Het belangrijkste doel van een CGA is het opsporen van problemen die een bedreiging vormen 

voor functionaliteit en verlies van zelfredzaamheid. Deze doelstelling onderscheidt in het CGA 

de geijkte doelen, zoals de preventie van mortaliteit, de behandeling en preventie van morbiditeit 

en verbetering van de kwaliteit van leven. Omdat dit het meest wezenlijke onderscheid geeft in 

het assessment, moet het CGA wel risicofactoren voor functionele achteruitgang in kaart 

brengen. Als bekend is wat deze risicofactoren zijn, kunnen deze worden beoordeeld in het CGA. 

Zodoende is een vertaling te maken naar de elementen van het CGA en is een uitspraak mogelijk 

over prognose en mogelijke interventies. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de literatuur 

uitgezocht wat risicofactoren zijn voor functionele achteruitgang. Daarna wordt een vertaling 

gemaakt, waarin wordt aangegeven welke onderdelen in ieder geval tot het CGA behoren. 

 

Samenvatting van de literatuur  

Er werden 6 studies geselecteerd: 2 systematische reviews (McCusker et al., 2002; Hoogerduijn et 

al., 2007), 2 RCT’s (Broslawski et al., 1995; Landefeld et al., 1995), 1 secundaire data-analyse van 

een RCT (Boult et al., 1999) en 1 prospectieve cohortstudie (Zelada et al., 2009). 

 

Studies waarin een frailtyschaal werd vervaardigd of gevalideerd werden geëxcludeerd. Een 

meetinstrument voor frailty zoekt immers naar bedreigingen voor functieverlies, op basis van 

risicofactoren. Zo’n instrument is dus niet geschikt om de risicofactoren te identificeren.  

 

De review van Hoogerduijn et al. (2007) zocht systematisch naar Engelstalige klinische studies 

naar voorspellende factoren van functionele achteruitgang bij gehospitaliseerde oudere patiënten. 

Er werden 8 cohortstudies gevonden, waarvan 7 een prospectief studiedesign hadden en 1 een 

secundaire analyse van een RCT was. Factoren die naar voren kwamen als significante voorspeller 

van functionele achteruitgang waren: leeftijd (4 studies: Covinsky et al., 2003; Sager et al., 1996; 

Sager et al., 1996; Wu et al., 2000), verminderde functionele status (ADL of IADL) (4 studies: 

Inouye et al., 1993; Mahoney et al., 1999; Sager et al., 1996; Wu et al., 2000), verminderde 

cognitieve functie (3 studies: Inouye et al., 1993; Sager et al., 1996; Sager et al., 1996), lagere 

IADL gemeten 2 weken vóór ziekenhuisopname (2 studies: Sager et al., 1996; Sager et al., 1996), 

depressiviteit (2 studies: Covinsky et al., 2003; Wu et al., 2000) en ziekenhuisopnameduur (2 
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studies: Sager et al., 1996; Wu et al., 2000). Factoren die in één studie werden genoemd zijn 

verminderde mobiliteit (Mahoney et al., 1999) en het gebruik van een loophulpmiddel (Murray et 

al., 1993), lagere score op de MMSE als maat voor cognitie (Sager et al., 2006), maligniteit als 

comorbiditeit (Sager et al., 1996; Wu et al., 2000), verlaagd serumalbumine, incontinentie, 

bedlegerigheid, aanvraag voor verpleeghuis voor opname (Sager et al., 1996; Wu et al., 2000), 

decubitus en verminderde sociale activiteit (Sager et al., 2006; Inouye et al., 1993). De verschillen 

tussen de studies in studie-opzet, gebruikte meetinstrumenten en tijdstip van eindmeting 

bemoeilijken een goede vergelijking. Wel wijzen de studies in dezelfde richting. Voor 

uitkomstmaten werden losse ADL en IADL-functies gebruikt, of de Katz of DASI vragenlijst 

voor beoordeling van de ADL-functie en de Lawton-scale voor de IADL-functie.  

 

De review van McCusker et. al. (2002) zocht systematisch naar Engels- en Franstalige 

longitudinale studies naar voorspellende factoren van functionele achteruitgang of opname in een 

verzorgingshuis bij gehospitaliseerde patiënten ≥ 60 jaar. Er werden 27 studies gevonden die 

voldeden aan de selectiecriteria. Uit de review bleek een grote methodologische variabiliteit 

tussen studies, waardoor vergelijken bemoeilijkt werd en een meta-analyse uitgesloten. 

Voorspellende factoren voor functionele achteruitgang die onderzocht werden, waren: leeftijd, 

diagnose, cognitieve status, geslacht, ADL, IADL, institutionalisering en delier. Verschillende 

andere riscofactoren werden in minder dan 5 studies onderzocht en in 33-75% van de studies 

significant bevonden.  

 

Er waren 3 studies die ‘standaard’ zorg met geriatrische zorg vergeleken wat betreft functionele 

uitkomsten. Landefeld (Landefeld et. al., 1995) voerde een gerandomiseerde prospectieve 

cohortstudie uit bij 641 patiënten. Deze werden na opname gerandomiseerd over standaardzorg 

en zorg op de acute geriatrische opname-afdeling. Ten tijde van ontslag hadden 65 (21%) van de 

303 overlevende patiënten in de interventiegroep veel meer mogelijkheden om ADL-activiteiten 

uit te voeren. Zij werden geclassificeerd als ’veel beter’, tegenover 39 (13%) als beter, 151 (50%) 

als onveranderd, 22 (7%) als slechter en 26 (9%) als veel slechter. In de groep die standaardzorg 

ontving werden 40 patiënten (13%) van de 300 overlevende geclassificeerd als veel beter, 33 

(11%) als beter, 163 (54%) als onveranderd, 39 (13%) als slechter en 25 (8%) als veel slechter. (P 

= 0.009). 

Zorg op de acute geriatrische afdeling bleef significant (P=0.04 ) beter dan standaardzorg in een 

multivariaat model gecontrolleerd voor potentiële confounders. 

Broslawski (Broslawski et al., 1995) deed een vergelijkbare studie bij 45 patiënten. Deze studie liet 

zien dat functionele status na 6 maanden niet gerelateerd was aan leeftijd of ernst van de ziekte, 
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maar wel sterk correleerde met de tijd op de intensive care en verblijfsduur in het ziekenhuis. 

Leeftijd en ernst van de ziekte zouden niet gebruikt moeten worden om toekomstige functionele 

beperkingen te voorspellen. De lengte van ziekenhuisopname en ontslagprocedures waren 

vergelijkbaar in beide groepen.  

De derde studie onderzocht het effect van voedingsstatus op functionele problemen. Boult et al. 

(1999) deden een secundaire data-analyse van 251 patiënten van 70 jaar of ouder en met een 

verhoogd risico op ziekenhuisheropname, die deel uitmaakten van de interventiegroep 

(outpatiënt Geriatric Evaluation and Management behandeling) van een gerandomiseerd 

gecontroleerd onderzoek. Voedingsstatus werd gescreend met de DETERMINE checklist. 

Deelnemers met een score ≥ 4 bij baselinemeting hadden een significant hoger risico (χ2=8,28, 

p<0,01) op functionele problemen een jaar na de baselinemeting. 

 

De studie van Zelada (Zelada et al., 2009) vergeleek standaardzorg met geriatrische zorg wat 

betreft functionele achteruitgang. In totaal 143 patiënten namen deel aan deze prospectieve 

cohortstudie, van hen werden 68 verwezen naar een acute geriatrische afdeling en 75 naar een 

conventionele care unit. Hierbij werd niet gerandomiseerd. Deze patiënten waren ouder dan 65 

jaar en werden acuut opgenomen. Na 9 maanden bleek de incidentie van functionele 

achteruitgang significant hoger te zijn in de conventionele care unit groep (40% versus 19%; 

p=0,01).  

De kans op functionele achteruitgang was ruim 4 keer groter bij patiënten op een conventionele 

care unit (odds ratio: 4,24; 95% BI: 1,50–11,99) 

 

De volgende factoren kwamen in verschillende studies naar voren als onafhankelijke voorspellers 

van functionele achteruitgang: leeftijd, geslacht, diagnose en comorbiditeit (kanker), decubitus, 

delier, cognitieve status (gemeten met of zonder MMSE in verschillende studies), depressiviteit, 

verminderde functionele status (ADL of IADL), voedingsstatus, mobiliteitstoornis of het gebruik 

van een loophulpmiddel, incontinentie, bedlegerigheid, sociale inactiviteit, institutionalisering, 

serum albumine en ziekenhuisopnameduur. Een interventie gericht op het voorkomen of behoud 

van functieverlies dient dus in ieder geval met deze factoren rekening te houden. Dit betekent dat 

een goede inventarisatie van de voorgeschiedenis en anamnese moet plaatsvinden (diagnose is 

van belang). Ook een algeheel lichamelijk onderzoek is daaraan inherent, bijvoorbeeld voor het 

opsporen van nieuwe morbiditeit als decubitus. Daarnaast moeten stemming en cognitie in kaart 

worden gebracht. Vervolgens moet een delier als comorbiditeit worden geïnventariseerd. Dit 

betekent dat een goede heteroanamnese van cognitie en stemming evenals een goed psychiatrisch 

onderzoek, eventueel ondersteund door gestructureerde testen naar cognitie (waarbij de MMSE 
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een voorspeller is) en stemming tot het standaard CGA behoren. Ook blijken diverse functionele 

parameters van invloed op de functionele uitkomst, zoals ADL en IADL functie, mobiliteit, 

continentie en voedingstatus. Een adequate inventarisatie van functionele status met een 

anamnese, een heteroanamnese (waarheidsvinding) en een functioneel onderzoek zijn van belang. 

Tot slot is de sociale situatie van een patiënt van belang (institutionalisering is een risicofactor) 

waarvoor een sociale anamnese noodzakelijk is. Bij het aanvullend onderzoek is een oriënterend 

laboratoriumonderzoek (albumine) eveneens geïndiceerd. Leeftijd en geslacht zijn ook 

geassocieerd met de functionaliteit, maar deze zijn niet beïnvloedbaar. 

 

Conclusies 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat leeftijd, lagere functionele baseline status (ADL of IADL), 

verminderde cognitieve functie, depressiviteit, een oncologische ziekte als 

comorbiditeit, ziekenhuisopnameduur en voedingsstatus belangrijke risicofactoren 

zijn voor functionele achteruitgang bij gehospitaliseerde oudere patiënten (> 65 

jaar). 

 

Bronnen: 

Hoogerduijn et al, 2006 (systematische review van B/C studies) 

Boult, 1999 

 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat decubitus, een delier, een lagere MMSE-score, 

mobiliteitstoornis of het gebruik van een loophulpmiddel, incontinentie, 

bedlegerigheid, sociale inactiviteit, institutionalisering en een verlaagd serum 

albumine risicofactoren zijn voor functionele achteruitgang bij gehospitaliseerde 

oudere patiënten.  

 

Bronnen:  

Hoogerduin et al, 2006 (systematische review van B/C studies) 

Boult, 1999 

 

 

Overwegingen  

Er is relatief weinig gericht onderzoek gedaan naar factoren voor functionele achteruitgang. De 

onderzoeken van goede kwaliteit identificeren echter wel een aantal risicofactoren voor 
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functionele achteruitgang op verschillende domeinen van het CGA. De werkgroep neemt aan dat 

bij beïnvloeding van deze risicofactoren het functioneren verbetert.  

Dit maakt het volgens de werkgroep voldoende aannemelijk dat het uitvoeren van verschillende 

onderdelen van het CGA noodzakelijk is.  

Het zoeken naar risicofactoren voor functionele achteruitgang gebeurt vaak met 

meetinstrumenten. Lagere scores op de meetinstrumenten voor ADL-functie en IADL-functie en 

een lagere MMSE-score zijn op zichzelf een indicator voor functionele achteruitgang. 

Gestructureerd testen naar cognitie (MMSE) en functionaliteit (ADL en IADL) worden dan ook 

aanbevolen in het CGA. 

Daarnaast is uitgebreid aangetoond dat medicamenteuse interventies averechts kunnen werken. 

Het staat voor niemand ter discussie, dat een goede inventarisatie van de medicatie onderdeel 

dient te zijn van het CGA. 

Dit hoofdstuk is niet bedoeld om causale relaties aan te tonen tussen parameters en 

functieverlies. Uitgezocht is of er asociaties zijn met functieverlies. In het CGA is het van belang 

om die associaties naar boven te halen.  

In hoofdstuk vier wordt beschreven dat het geheel van het CGA leidt tot een betere uitkomst. 

Hoewel bovenstaande laat zien dat onderdelen van het CGA risicofactoren indentificeren, is de 

werkgroep van mening dat het CGA uitgevoerd moet worden op een geïntegreerde en 

multidisciplinaire wijze, volgens het geriatrisch model. De geïntegreerde analyse leidt tot een 

betere uitkomst. 

 
 

Aanbevelingen  

Er dient ten minste een goede inventarisatie plaats te vinden van bovengenoemde risicofactoren 

door een review van de medische voorgeschiedenis, een speciële anamnese, een tractusanamnese, 

een heteroanamnese, een functionele anamnese en een sociale anamnese. Daarnaast dient een 

algemeen lichamelijk onderzoek, een psychiatrisch onderzoek, en een functioneel onderzoek 

plaats te vinden. Tot slot is aanvullend laboratoriumonderzoek geïndiceerd.  
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 Tabel 3.1. Overview of studies: predictors of functional decline  

 

Author Objective Design Setting/patients Measurements 
Significant 
predictors 

Item CGA 

  
Covinsky 
et al. 
(2003)  

To describe the 
changes in ADL 
function 
occurring 
before and after 
hospital 
admission in 
older people 
hospitalized 
with medical 
illness and to 
assess the effort 
of age on loss 
of ADL 
function 

Prospective 
observational 
study 

The general 
medical service 
of two hospitals 
 
N = 2293, aged 
70 years and 
older 

Two weeks 
before admission, 
at admission and 
at discharge. 
 
5 ADLs and 7 
IADLs 

Age P < 0�001 
(23%, 28%, 38%, 
50% and 63% in 
patiens aged 70–
74, 75–79, 80–84, 
85–90 and 
≥90 years) 

- 

Covinsky 
et al. 
(1997a)  

To determine 
weather 
symptoms f 
depresion 
predict worse 
health status 
outcomes in 
acutely ill older 
medical patients 

Prospective 
cohort study 

Medical service 
of a teaching 
hospital 
 
N = 572, aged 
older than 
70 years 

One week before 
admission, at 
admission, at 
discharge and 30 
and 90 days after 
discharge. Using 
5 ADLs and 7 
IADLs 

Depression six or 
more symptoms 
on admission OR 
2�47 (odds ratio, 
OR.74) 

psychiatrisch 
onderzoek 
gericht op 
depressie 

Mahoney 
et al. 
(1999)  

To determine 
the association 
of mobility 
impairment 
with adverse 
outcomes at 
hospital 
discharge and 3-
month 
postdischarge 

Secondary 
analysis of a 
prospective 
randomized 
trial 

Five hospitals 
 
N = 1212, aged 
70 years and 
older 

At admission, 
hospital 
discharge and 
three months 
after discharge. 
Using Katz scale 
 
Lawton scale 

Mobility 
impairment: use 
of a cane or a 
walker (adjusted 
OR 2�77) 

mobiliteit 
inclusief 
hulpmiddelen 

Murray 
et al. 
(1993)  

To determine 
weather 
delirium is 
associated with 
long-term loss 
of physical 
function 
(performing 
ADL) 

Prospective 
study 

Community 
acute-care 
hospital 
 
N = 325, aged 
over 65 years 

At hospital 
admission 
retrospective 
three months 
before admission 
(interviewing the 
patients primary 
caregiver) and at 
three and 
six months after 
hospital 
discharge. Using 
Katz scale 

Delirium (as sole 
predictor 
P = 0�009) 
(Mantel Hantel 
χ2 = 6�54, 
P < 0�011 for 
patients 
discharged to the 
community and 
MH χ2 =5�82, 
P < 0�016 for 
patients 
dischargd to a 
ursing home) 

psychiatrisch 
onderzoek 

Sager 
et al. 
(1996b)  

To develop and 
validate an 
instrument for 
stratifying older 
patients at the 
time of hospital 
admission 

Multicenter 
prospective 
cohort study 

Five university 
affiliated 
hospitals and one 
community 
hospital, n = 448 
and a validation 
cohort n = 379, 

At admission 
(also 
retrospectively), 
at discharge and 
three months 
after discharge. 
Using 6 ADLs 

Increased age 
(age < 75 years 
compared with 
75–84 years 
adjusted OR 1�9, 
P < 0�05 and 
≥85 years, 

screenng op 
cognitive en 
IADL functie 
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according to 
their risk of 
developing new 
disabilities in 
ADL following 
acute medical 
illness and 
hospitalization 

aged 70 years and 
older 

and 7 IADLs adjusted OR 3�5, 
P < 0�01)) 
Lower cognitive 
functioning 
(adjusted OR 1�4, 
P < 0�05) 
Pre-existing IADL 
functioning 
(0–5 score 
compared with 
score 6 or 7: 
adjused OR 2�6, 
P < 0�01 

Sager 
et al. 
(1996a)  

To identify the 
patient factors 
associated with 
an increased 
risk of 
developing 
disability 
associated with 
acute illness and 
hospitalization 

Prospective 
cohort study 

Five hospitals 
(HOPE study) 
N = 1279 
community 
dwelling patients, 
aged 70 years and 
older, 
hospitalized for 
acute medical 
illness 

At admission 
(also 
preadmission), at 
discharge and 
three months 
after discharge. 
Using 6 ADLs 
and 7 IADLs 

Age (adjusted OR 
1�7 P < 0�050 
≥85 years adjusted 
OR 2�7 P < 001 
compared with 
age 70–75 years) 
Gender (only at 
discharge) 
(adjusted OR 1�4, 
P < 0�05 
Preadmission 
IADLs (adjusted 
OR 0�087, 
P < 0�001 
lower admission 
MMSE 
(three months 
after discharge, 
score 15–20 
compared with 0–
14  
adj. OR 1�8, 
P < 0�05) 
Cancer (only at 
discharge) (adj. 
OR 2�3, 
P < �05) 
loss of ADL 
during 
hospitalization 
(after 
three months) 
(adj. OR 3�7, 
P < 0�001) 
Hospital length of 
stay (adj. OR 1�07 
P < 0�001 only at 
discharge) 

biologische 
parameters, 
cognitive 
gemeten met 
MMSE, 
comorbiditeit/ 
voorgeschiedenis, 
ADL functie 

Wu et al. 
(2000)  

To develop a 
model 
estimating the 
probability of a 
patient 80 years 
or older having 
functional 
limitations 2 
and 12 months 
after being 

Prospective 
cohort study 

Four teaching 
hospitals (HELP 
project) N = 804, 
aged 80 years or 
older, in hospital 
at least 48 h 

Two weeks 
before admission, 
on or around the 
fourth day of 
study entry, at 2 
and 12 months 
later. Katz scale 
and DASI 

Older 
Worse baseline 
functional status 
and quality of life 
ADL score at 
baseline 
(χ2 = 146�1, total 
χ2 = 418�6) 
Depth of coma 
Lower serum 

ADL-functie, 
psychiatrisch 
onderzoek, lab, 
continentie 
beoordelen, 
functionaliteit en 
mobiliteit, 
comorbiditeit, 
sociale situatie 
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hospitalized albumine level 
Presence of 
dementia (OR 
�9) 
Depression (OR 
�5) 
Incntinence (OR 
1�5) 
Bedrest (OR 2�4), 
Medical record 
Cancer (OR 1�3) 
Documentation of 
need for nursing 
home (OR 1�6) 

Inouye 
et al. 
(1993)  
 

To 
prospectively 
develop and 
validate a 
predictive index 
to identify on 
admission 
elderly 
hospitalized 
medical patients 
at risk for 
functional 
decline 

Two 
prospective 
cohort 
studies in 
tandem 

One hospital 
 
N = 188 for the 
development 
cohort and 
N = 142 for the 
comparable 
group, aged 
70 years and 
older 

Baseline 
interview, self-
reported IADL 
two weeks before 
admission, 
interviews with 
nurses twice 
weekly and at 
discharge 

Decubitus ulcer 
(RR 2�7) 
Cognitive 
impairment 
(RR1�7) 
Functional 
impairment RR 
1�8) 
Low social activity 
(RR 2�4) 

algeheel 
lichamelijk 
onderzoek, 
cognitieve 
screening, 
functionele 
status, sociale 
anamnese 

Sutton et 
al. 

Review      

 
Sutton et al 

 

(Overgenomen uit: Hoogerduijn et al. J Clin Nurs 2007; 16(1):46-57)  
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Hoofdstuk 4 Effectiviteit CGA 
 
 

Uitgangsvraag: Wat is de effectiviteit van het CGA? 

 
De term CGA wordt gebruikt voor diagnostiek bij ouderen in verschillende settings. In de 

literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen het CGA op een afdeling Geriatrie, een 

poliklinische setting (OAS= Outpatient Assessment Service, = dagonderzoek) consulten op 

andere klinische afdeling (IGCS= Inpatient Geriatric Consultation Service), en in de eerste lijn 

(HAS= Home Assessment Service, of HHAS= Hosptital Home Assessment Service). In de 

literatuur die wij bestudeerden worden twee soorten afdelingen Geriatrie beschreven. Ten eerste 

de GEMU (= Geriatric Evaluation and Managment Unit) en ten tweede een acute opname-

afdeling speciaal voor ouderen. In de Nederlands situatie worden deze twee vormen van 

afdelingen vaak gecombineerd. Niet alleen worden patiënten opgenomen in een acute situatie, 

maar daarna is er ook aandacht voor revalidatie, het vervolgtraject en het uitvoeren van de 

gegeven adviezen. 

Deze richtlijn beperkt zich tot het CGA in de tweede lijn op zowel de specifieke afdeling 

Geriatrie als de polikliniek en dagbehandeling. De consultatieve dienst (IGCS) en de eerste lijn 

(HAS) worden in deze richtlijn buiten beschouwing gelaten.  

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de effectiviteit van het CGA in bovengenoemde setting 

is, gemeten aan de hand van uitkomstmaten die relevant zijn voor patiënten. Hieronder vallen: 

kwaliteit van leven (Quol), functionele status, heropname in ziekenhuis, institutionalisering en 

overleving. Omdat oudere patiënten kwaliteit van leven en functionele status vaak belangrijker 

vinden dan het verlengen van het leven, zijn deze als primaire uitkomstmaten gekozen.  

 

Samenvatting van de literatuur  

Er werden vijf systematische reviews met meta-analyse gevonden en een prospectieve 

cohortstudie die nog niet werd meegenomen in deze meta-analyses. Voor de klinische setting is er 

de meta-analyse van Stuck et al. uit 1993. Dit is de eerste meta-analyse die onderzocht wat het 

‘overall’ effect is van het CGA op overleving, functionele status, heropname en 

institutionalisering. De meta-analyse uit 2005 van Ellis et al. is een vervolg op die van Stuck et al. 

en includeert nog 6 studies van na 1995. Een zeer recente meta-analyse uit 2009 (Baztan et al., 

2009) onderzocht de effectiviteit van acute geriatrische opname-afdeling wat betreft functionele 

achteruitgang, thuis wonen en ‘case fatality’ in de acute setting. Een andere recente meta-analyse 

(Van Craen K. et al., 2009) onderzocht de effectiviteit van acute geriatrische units in acute en 
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subacute setting wat betreft mortaliteit, institutionalisatie, functionele achteruitgang, heropname 

en verblijfsduur. De meta-analyse van Kuo evalueert het effect van het CGA op overleving bij 

poliklinische (dagonderzoek) patiënten (Kuo et al., 2004). 

 

Voor de meta-analyse uit 1993 werd gezocht naar gecontroleerde onderzoeken (‘controlled trials’) 

die de effectiviteit van het CGA evalueerden (Stuck et al., 1993). Er werden 6 onderzoeken 

gevonden die betrekking hadden op geïnstitutionaliseerde ziekenhuispatiënten (GEMU). Vier 

onderzoeken werden gedaan op een OAS. Het aantal deelnemende patiënten varieerde van 117 

tot 382. De meta-analyse gaf geen informatie over patiëntenkenmerken (leeftijd, geslacht, 

gezondheidsproblemen) en methodologie (randomisatiemethode, interventies, blindering, 

intention-to-treat analyse) van de individuele studies. Er werd gekeken naar vijf uitkomstmaten: 

sterfte, thuis wonen versus institutionalisering, (her)opname in het ziekenhuis en functionele en 

cognitieve status. Er werden odds ratio’s (OR) berekend en de bijbehorende 95% 

betrouwbaarheidsintervallen (95% BI). 

Uit deze meta-analyse bleek dat de interventie (CGA op GEMU) ten opzichte van een controle-

interventie (geen CGA) een significant lager risico op sterfte gaf na 6 maanden follow-up 

(OR=0,65; 95% BI: 0,46-0,91), maar niet meer na 12 maanden follow-up. Ook had de interventie 

een significant positief effect op thuis wonen (versus verpleeghuis of overlijden) na 12 maanden 

follow-up (OR=1,68; 95% BI: 1,17-2,41). Hoewel een significante verbetering in zowel fysieke 

functionele status na ≥ 12 maanden follow-up (OR=1,72; 95% BI: 1,06-2,80) als in cognitieve 

status na ≥ 6 maanden follow-up (OR=1,68; 95% BI: 1,17-2,41) werd gevonden, waren de 

betrouwbaarheidsintervallen breed omdat maar een klein aantal studies deze uitkomstmaten 

hadden gemeten. De interventie had geen significant effect op het aantal 

ziekenhuis(her)opnames. 

Meta-analyse van de OAS-studies leverde geen significant effect op wat betreft sterfte, aantal 

heropnames, institutionalisering en functionele status (fysiek en cognitief functioneren). 

 

Een recentere meta-analyse uit 2005 (Ellis et al., 2005) zocht naar gerandomiseerde 

gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) die de effectiviteit van het CGA in gehospitaliseerde 

patiënten evalueerden. De meta-analyse includeerde 10 RCT’s die plaatsvonden op een GEMU. 

Hiervan waren 3 studies ook geïncludeerd in de meta-analyse uit 1993. De meta-analyse gaf geen 

informatie over de patiëntenaantallen, patiëntenkenmerken (leeftijd, geslacht, 

gezondheidsproblemen) en methodologie (randomisatiemethode, blindering, intention-to-treat 

analyse) van de individuele studies. Er werd gekeken naar vier uitkomstmaten: sterfte, thuis 

wonen versus institutionalisering en functionele en cognitieve status. Er werden odds ratio’s (OR) 
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berekend en de bijbehorende 95% betrouwbaarheidsintervallen (95% BI). Er werd geen 

significant verschil gevonden in sterfte tussen GEMU-zorg en standaardzorg (OR=0,95; 95% BI: 

0,84-1,08; n=6.047) aan het einde van de follow-up. Er was een significant positief effect van 

zorg geboden in een opname (GEMU en IGCS) op thuis wonen (OR=1,16; 95% BI: 1,04-1,30; 

n= 15 studies, 5.933 patiënten). Dit significante effect kwam hoofdzakelijk van de GEMU-

studies. Er werd geen nieuwe meta-analyse uitgevoerd voor functionele en cognitieve status met 

de RCTs van na 1993.  

 

De recente meta-analyse van Baztan et al. uit 2009 onderzocht de effectiviteit van acute 

geriatrische units ten opzichte van conventionele care units bij patiënten ≥ 65 jaar oud die 

vanwege acute medische problemen waren opgenomen in het ziekenhuis  (Baztan et al., 2009). 

De meta-analyse includeerde gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde onderzoeken en case-

control studies. Uit de gerandomiseerde studies bleek dat patiënten op acute geriatrische units 

vergeleken met patiënten op conventionele care units een significant lager risico hadden op 

functionele achteruitgang (odds ratio 0,82; 95% BI 0,68-0,99; n=2.058, 2 RCT’s) en significant 

meer kans om thuis te wonen direct na ziekenhuisontslag (odds ratio 1,30; 95% BI 1,11-1,.52; 

n=3.550, 5 RCT’s). Er was geen significant verschil wat betreft ‘case fatality’ (odds ratio 0,83; 

95% BI 0,60-1,14; n=3.561, 5 RCT’s). Een analyse inclusief niet-gerandomiseerde studies toonde 

vergelijkbare resultaten. 

 

De meest recente meta-analyse (Van Craen et al., 2009)  onderzocht de effectiviteit van acute 

geriatrische units ten opzichte van conventionele zorg bij kwetsbare oudere patiënten die werden 

opgenomen in het ziekenhuis voor acute en subacute medische problemen. De meta-analyse 

includeerde RCT’s en controlled trials met parallelle controles op de GEMU. De geëvalueerde 

uitkomstmaten waren mortaliteit, institutionalisatie, functionele achteruitgang, heropname en 

verblijfsduur. Een belangrijk resultaat is dat GEMU’s heterogeen zijn en het CGA slecht 

beschreven is in de meeste studies. Uit meta-analyse bleek dat minder functionele achteruitgang 

optreedt na ontslag van de GEMU (RR=0,87; 95% BI: 0,77-0,99) en dat een lager percentage 

patiënten is geïnstitutionaliseerd na een jaar (RR=0,78, 95% BI: 0,66-0,92). De andere 

uitkomstmaten verschilden niet significant ten opzichte van standaard care. 

 

De vijfde meta-analyse zocht naar RCT’s die het effect van ‘outpatient’ CGA op overleving 

evalueerden (Kuo et al., 2004). Er werden 9 geschikte RCT’s gevonden. De meta-analyse gaf geen 

informatie over de patiëntenkenmerken (geslacht, gezondheidsproblemen) en methodologie 

(randomisatiemethode, blindering, intention-to-treat analyse) van de individuele studies. Er werd 
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gekeken naar de uitkomstmaat sterfte versus overleving. Er werd een gecombineerde risk ratio 

(RR) berekend en het bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI). Ook werd een 

sensitiviteitsanalyse gedaan om te testen op heterogeniteit (grootte van studiepopulatie, type 

interventie, beginjaar van dataverzameling en follow-up duur na CGA). Er werd geen significant 

verschil gevonden in sterfte tussen ‘outpatient’ CGA en standaard zorg (RR=0,95; 95% BI: 0,82-

1,12). Uit de sensitiviteitsanalyses bleek geen van de genoemde factoren een significant effect op 

sterfte te hebben. 

 

Conclusies  

Niveau 1 

Patiënten die worden opgenomen op een afdeling Geriatrie kunnen daarna langer 

thuis blijven wonen dan patiënten die op een reguliere afdeling werden opgenomen. 

  

Bronnen: 

Stuck, 1993 (meta-analyse van max. 6 CTs) 

Ellis, 2005 (meta-analyse van 15 RCTs, 5933 patiënten) 

Baztan, 2009 (meta-analyse van 5 RCTs, 3550 patiënten) 

Van Craen, 2010 

 

 

Niveau 1 

Het is aangetoond dat patiënten, die op een acute afdeling Geriatrie hebben gelegen, 

bij ontslag uit het ziekenhuis een lager risico op functionele achteruitgang hebben 

dan patiënten die standaard zorg hebben ontvangen, ook op langere termijn (12 

maanden follow up). 

 

Bronnen: 

Baztan, 2009 (meta-analyse van 2 RCTs, 2058 patiënten) 

Van Craen, 2010 

 

 

Niveau 1 

Patiënten die werden opgenomen op een afdeling Geriatrie zijn na 1 jaar cognitief 

beter dan patiënten die werden opgenomen op een standaard afdeling.  

 

Bronnen:  

Stuck, 1993 (meta-analyse van max. 6 CTs) 
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Niveau 1 

Een CGA-interventie op een afdeling Geriatrie geeft een lager risico op sterfte op de 

korte termijn (6 maanden follow-up), maar niet op de langere termijn (≥ 1 jaar 

follow-up). 

 

Bronnen: 

Stuck, 1993 (meta-analyse van 6 CTs) 

Ellis, 2005 (meta-analyse van 6047 patiënten) 

 

 

Niveau 1 

Het is niet aangetoond dat het CGA in poliklinische setting (OAS) een significant 

effect heeft op sterfte, aantal heropnames, institutionalisering en functionele status 

op zowel de korte als de langere termijn. 

 

Bronnen: 

Stuck, 1993 (meta-analyse van max. 4 CTs) 

Kuo, 2004 
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Overwegingen  
Over het effect van een CGA zijn 5 meta-analyses in de literatuur gevonden. Er is alleen gericht 

gezocht op de effectiviteit van het CGA verricht op een afdeling Geriatrie en in de poliklinische 

setting. Deze RCT’s en meta-analyses gaan over het CGA inclusief het geïntegreerde zorgplan. 

Dus we kunnen hier alleen concluderen dat het CGA effectief is in combinatie met de 

voorgestelde interventies. 

 

De onderzoeken die beschreven zijn in de verschillende meta-analyses, werden verricht in de 

Verenigde Staten, Canada en Australië. De beschreven afdelingen Geriatrie lijken te verschillen 

van de Nederlandse situatie. In enkele onderzoeken werden alleen speciale acute geriatrische 

opname-afdelingen beschreven en in andere onderzoeken lag de nadruk op revalidatie en 

mobilisatie na de acute ziekte-episode. In Nederland worden geriatrische patiënten vaak in de 

acute situatie opgenomen op de afdeling Geriatrie en worden pas ontslagen na de mobilisatie- en 

rehabilitatiefase. 

 

De literatuur die geselecteerd is voor de meta-analyses bleek heterogeen. De in- en exclusiecriteria 

van de patiëntengroepen, de inhoud van het CGA en de uitkomstmaten zijn niet eenduidig 

beschreven. Desondanks is volgens de werkgroep voldoende aangetoond dat een CGA effectief 

is voor heropname, opnameduur, functionele status en institutionalisering. Deze effectiviteit is 

het grootst en blijft het langst bestaan voor het CGA op een afdeling Geriatrie. 

De selectie van de patiënten verschilde per onderzoek. Soms was alleen een hoge leeftijd (> 65 

jaar) voldoende om geïncludeerd te worden. Soms werd een definitie van kwetsbaarheid 

beschreven, waarbij dan aandacht was voor cognitieve- en mobiliteitsfuncties en zelfredzaamheid. 

Over het algemeen werd in de artikelen veel aandacht besteed aan het beschrijven van de 

afdelingen waar de patiënten werden opgenomen. Op de afdeling Geriatrie werkt ten opzichte 

van een algemene verpleegafdeling meer verpleegkundig personeel, evenals meer paramedici 

(onder andere fysiotherapeuten, bezigheidstherapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk 

werkers). In de beschreven studies vond wekelijks multidisciplinair overleg plaats. Ook werd 

vastgelegd welke informatie verzameld werd over de geriatrische patiënt. Dit betrof altijd 

informatie over cognitieve, mobiliteit en zelfredzaamheidfuncties. Daarnaast was er aandacht 

voor het ontslagtraject, dat al begon bij opname. 

 

Er is weinig onderzoek gedaan naar het effect van het CGA in een niet-acute situatie en in een 

ambulante setting (dagkliniek). In de meta-analyse van Kuo werden 9 RCT’s ingesloten, verricht 

in poliklinische setting. Deze meta-analyse liet geen effect zien op overleving, institutionalisering 
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en functionele status. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor was dat de adviezen 

uit het behandelplan niet of onvoldoende werden geïmplementeerd. Poliklinisch is het moeilijker 

te controleren of adviezen worden opgevolgd dan op een afdeling Geriatrie.  

 

De eindpunten in de verschillende studies zijn mortaliteit, institutionalisering en functionele 

status. Voor de oudere patiënt is overleving meestal niet de belangrijkste uitkomstmaat. 

Verlenging van het leven wordt zelden verkozen boven de kwaliteit van leven. Opvallend is dat, 

hoewel alle onderzoekers de kwaliteit van leven een prominente plaats geven, geen metingen van 

de kwaliteit van leven werden verricht in de geselecteerde studies. Institutionalisering en 

functionele status benaderen kwaliteit van leven als een een afgeleide maat.  

Eén onderzoek besteedde aandacht aan de mate van tevredenheid over de zorg in het ziekenhuis. 

Zowel patiënten als mantelzorgers waren meer tevreden over de zorg door de afdeling Geriatrie 

dan door de reguliere opname-afdeling. Ook de medewerkers van de afdeling Geriatrie bleken 

meer tevreden dan het personeel van de reguliere opname-afdeling. 

 

Conclusie 

Uit de literatuur blijkt dat een CGA een positief effect kan hebben op overleving, 

institutionalisering, heropname en opnameduur. Het is aannemelijk dat dit weer van invloed is op 

de kwaliteit van leven, maar er werd geen onderzoek gevonden waarin dat werd gemeten. Gezien 

de complexiteit van problemen en interventies, is het lastig te achterhalen of een specifiek 

onderdeel van het CGA verantwoordelijk is voor de positieve effecten. Het lijkt aannemelijk dat 

betere implementatie van de gegeven adviezen zal leiden tot grotere effectiviteit. Het 

behandelplan dient dan ook zo specifiek mogelijk te zijn en aan te sluiten bij de specifieke 

problemen van de patiënt.  

 

Aanbevelingen 

Alle kwetsbare oudere patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis dienen een CGA te 

krijgen. Kwetsbare ouderen dienen bij voorkeur opgenomen te worden op een klinische afdeling 

waar een medisch specialist met klinische en geriatrische competenties de regie voert. 

 

Voor poliklinische patiënten is de waarde van een CGA minder evident. Toch adviseert de 

werkgroep ook voor deze patiënten een CGA. De werkgroep verwacht ook voor poliklinische 

patiënten een verbetering van functionele status en een lagere kans op institutionalisering. 
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Hoofdstuk 5 Onderdelen van het CGA 
 

Uitgangsvraag: 

Uit welke onderdelen dient het CGA minimaal te bestaan? 

 

In de eerste hoofdstukken is het doel van een CGA beschreven. Hoofdstuk 3 gaat over 

risicofactoren voor functionele achteruitgang bij kwetsbare ouderen. In hoofdstuk 4 is 

beschreven dat een CGA inclusief de implementatie van adviezen de zelfredzaamheid kan 

bevorderen. Hoofdstuk 4 geeft echter geen antwoord op de vraag welke onderdelen van het 

CGA effectief zijn. Daarom wordt in dit hoofdstuk beschreven uit welke onderdelen een CGA 

minimaal dient te bestaan. Standaard onderdelen zoals een speciële anamnese en een algemeen 

lichamelijk onderzoek staan niet ter discussie in de geneeskunde. Bij de probleeminventarisatie is 

de werkgroep nagegaan welke elementen mogelijk wèl ter discussie staan. Redenen hiervoor zijn 

divers, bijvoorbeeld kostenaspecten, tijdsaspecten en verwachte effectiviteit. Vooral het standaard 

uitvoeren van verschillende metingen en aanvullend onderzoek staat ter discussie.  

De werkgroep heeft er voor gekozen om onderdelen die binnen of buiten de beroepsgroep 

controversieel zijn, maar wezenlijk zijn voor het CGA, met een systematisch literatuuronderzoek 

te onderbouwen. De werkgroep heeft meerdere sessies gebruikt om te verwachten knelpunten te 

inventariseren. Daarbij is onder andere gekeken naar verschillen in uitvoering van het CGA 

tussen de werkgroepleden. Ook tijdens de ontwikkeling van de richtlijn is besloten om meer 

controversiële onderdelen te onderbouwen met wetenschappelijke literatuur. Tot slot heeft de 

werkgroep het eigen netwerk gebruikt om eventuele andere knelpunten te inventariseren. 

De werkgroep heeft zich beperkt tot de meest gangbare onderdelen van het CGA. Zo worden 

alleen de meest gebruikte meetinstrumenten voor geriatrische patiënten beoordeeld, en niet 

degene die bedoeld zijn voor een specifiek assessment, zoals in het kader van een cognitieve 

analyse. Voor het aanvullend onderzoek is de communis opinio van de werkgroepleden gebruikt 

om een aantal onderzoeken te includeren in de zoekstrategie (laboratoriumonderzoek, ECG en 

bladderscan).  

 

In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van het CGA beschreven: 

A. algemeen 

1. de medische voorgeschiedenis 

2. de medicatie  

B. anamnese 

1. de speciële anamnese en tractusanamnese 
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2. de heteroanamnese 

3. de functionele anamnese 

4. de sociale anamnese 

C. lichamelijk onderzoek 

1. het algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek 

2. het psychiatrisch onderzoek 

3. het functioneel onderzoek 

D. aanvullend onderzoek 

1. de meetinstrumenten (cognitie, stemming, ADL- en IADL-functie, voeding, belasting 

mantelzorger, urineretentie)  

2. het laboratoriumonderzoek  

3. het ECG 

 

De onderdelen die met een systematisch literatuuronderzoek werden onderbouwd, waren de 

heteroanamnese, de sociale anamnese, de meetinstrumenten, het laboratoriumonderzoek gericht 

op vitaminetekorten en het ECG. 

 

5.1 Medische voorgeschiedenis 
 

De geriatrische patiënt is een patiënt met ’complexe’ problematiek: een wankel evenwicht met 

dreigend functieverlies, aspecifieke ziekte-presentatie en geriatrische syndromen die een final 

common pathway zijn van diverse cumulatief en interactief op elkaar inwerkende 

gezondheidsproblemen. In hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat comorbiditeit een risicofactor is 

voor functieverlies. Comorbiditeit is relevant om prognose en algemene conditie aan te geven 

(Gijsen et al., 2001). Ook is informatie uit de medische voorgeschiedenis essentieel om de 

rationale van medicatie vast te stellen. 

Bovendien kunnen eerder uitgevoerde diagnostische procedures bepalend zijn voor het 

individuele interventieplan dat met het CGA opgesteld wordt.  

Naast de somatische zijn ook de psychische aandoeningen in het verleden van de patiënt van 

belang. Bij de medische voorgeschiedenis is expliciete navraag over eerder doormaken van een 

delier zinvol (Inouye et al., 2010). 

 

Aanbevelingen 

 Een uitgebreide inventarisatie van de medische voorgeschiedenis als deel van het CGA wordt als 

standaard beschouwd. 
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 5.2 Medicatie 
 
In de ouderenpopulatie komt frequent polyfarmacie voor (van Kraaij et al., 1994). Het is bekend 

dat vooral bij kwetsbare ouderen veel onder- en overgebruik van medicatie voorkomt. Verkeerd 

gebruik van medicatie en onjuist voorgeschreven medicatie komt frequent voor (Kuijpers et al., 

2008). Daardoor treden meer schadelijke bijwerkingen op (Tulner et al., 2008; Leendertse et al., 

2008). Medicijnen worden vaak door meerdere artsen voorgeschreven die niet altijd op de hoogte 

zijn van elkaars prescripties. Daarnaast hebben ouderen last van verminderde vaardigheden 

(bijvoorbeeld cognitieve stoornissen, verminderde handvaardigheid, slechte visus) die de 

therapietrouw nadelig kunnen beïnvloeden. In de richtlijn polyfarmacie zal verder beschreven 

worden hoe men aandacht kan besteden aan polyfarmacie. 

 

Bij een CGA moet achterhaald worden  

• welke medicatie gebruikt wordt (inclusief zelfmedicatie);  

• welke medicatie is voorgeschreven, welke indicatie ervoor was en of deze nog steeds 

actueel is; 

• of de doseringen en het dosisinterval correct zijn; 

• of de aanwijzingen voor gebruik correct en praktisch uit te voeren zijn; 

• of er bijwerkingen, intoleranties of (contra)indicaties zijn; 

• of er potentiële interacties zijn. 

Verder is het van belang om in het licht van bekende morbiditeit en voorliggende problemen 

te overwegen of essentiële medicatie ontbreekt (Hilmer et al., 2007; Laroche et al., 2007; 

Michel et al., 1986, Higashi et al., 2004; Spinewine et al., 2007; Tulner et al., 2008; Kuijpers et 

al., 2008).  

 

Evaluatie van medicatie en medicatie-inname is bij elk CGA aan de orde (Holmes et al., 2006; 

Mallet et al., 2007; Spinewine et al., 2007; Drenth-van Maanen et al., 2009). Hierbij kan de 

Gestructureerde Medicatie Anamnese behulpzaam zijn die beschikbaar is op www.ephor.nl 

(Spee et.al., 2010).  

 

Aanbevelingen 
Een inventarisatie van de medicatie dient onderdeel te zijn van een CGA. 
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5.3 Speciële Anamnese 
 

Een speciële anamnese is een algemeen aanvaard onderdeel van een CGA. In een CGA is de 

anamnese onontbeerlijk ter verduidelijking van klachten en om de oorzaken hiervan na te gaan. 

De autoanamnese heeft verder een functie om kwetsbaarheid en algemene conditie verder te 

duiden en zicht te krijgen op hoe de patiënt de ziekte en beperkingen beleeft. De wens van de 

patiënt moet geïnventariseerd worden voor het diagnostisch traject, eventuele behandeling en de 

toekomst. Daarbij dient aandacht te zijn voor eventuele discrepanties tussen verwachtingen onder 

behandelaren, wensen van de patiënt en verwachtingen van de familie (Glazier et.al., 2004), 

(Bogardus et.al., 2001).  

Ook in het kader van het psychiatrisch onderzoek, een vast onderdeel van een CGA, is de 

autoanamnese essentieel, o.a. om het inzicht en beoordelingsvermogen van de patiënt in te 

schatten.  

Ondanks eventuele barrières, zoals communicatieproblemen, angst en cognitieve stoornissen, 

dient de arts zich in te spannen om zo mogelijk een speciële anamnese af te nemen. Wanneer de 

patiënt geheugenstoornissen heeft, kunnen gegevens over klachten in het hier en nu betrouwbaar 

zijn, maar die over klachten in het recente verleden niet. 

Het is belangrijk om in een CGA bij de patiënt na te gaan wat de klachten zijn. Eventuele 

verbanden en oorzaken moeten worden uitgevraagd. Dit kost tijd en inspanning, waarbij goede 

communicatieve vaardigheden van de onderzoeker vereist zijn. 

 

Tractusanamnese 

Gelet op multipathologie en/of symptoomarmoede bij de geriatrische patiënt moet ook de 

tractusanamnese worden uitgevraagd, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de 

(multipele) oorzaken van de problematiek. De tractusanamnese moet alle tracti bevatten inclusief 

de neurologische en psychiatrische anamnese. De geriatrische syndromen (vallen, incontinentie, 

anorexie/ondervoeding, stemming, cognitie) moeten expliciet aan bod komen. Verder horen 

familieanamnese en gebruik van genotsmiddelen en of intoxicaties aan bod te komen. 

 

Aanbeveling 

Een speciële anamnese en tractusanamnese dienen deel uit te maken van het CGA. Daarbij moet 

nadrukkelijk aandacht zijn voor de wensen van de patiënt. 

 

Gezien de problematiek van de geriatrische patiënt moet naast de interne tracti ook worden 

gevraagd naar neurologische en psychische functies, de familieanamnese en gebruik van 
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genotsmiddelen. Er moet expliciet aandacht zijn voor de geriatrische syndromen. 
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5.4 Heteroanamnese 
 

Uitgangsvraag:  

Behoort een heteroanamnese standaard onderdeel te zijn van een CGA? 

 

Bij geriatrische patiënten wordt de autoanamnese vaak beperkt door cognitieve of psychiatrische 

stoornissen en/of functionele beperkingen, zoals neurologische aandoeningen of 

hardhorendheid. Heteroanamnese van een mantelzorger kan een waardevolle aanvulling geven op 

de autoanamnese om om toch informatie over de patiënt te kunnen verkrijgen. Nut en noodzaak 

van de heteroanamnese wordt door klinisch geriaters breed gedragen. Er is gekeken naar 

wetenschappelijke evidence voor een heteroanamnese als onderdeel van het CGA. Daarnaast 

wordt het wettelijke kader geschetst. 

 

Samenvatting van de literatuur  

De gevonden artikelen waren erg heterogeen wat betreft studiedesign, studiepopulatie, 

informantvragenlijsten en vergelijkende testen. Hierdoor is het moeilijk om resultaten te 

vergelijken en eenduidige conclusies te trekken over de (meer)waarde van heteroanamnese als 

screeningsinstrument voor cognitieve achteruitgang of dementie. Een veelgebruikte 

informantvragenlijst is de Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly 

(IQCODE) die in 1994 is geïntroduceerd (Jorm et.al., 1994). 

 

Er werd 1 meta-analyse gevonden van 10 studies die een informantvragenlijst met een korte 

cognitieve test vergeleken (Jorm et.al., 1997). Hoewel de studies verschilden in studiepopulatie 

(ziekenhuispatiënten of thuiswonende patiënten), in informantvragenlijst (IQCODE, DECO of 

PAS) en in vergelijkende cognitieve test (MMSE, AMT of PAS), werd toch een meta-analyse 

gedaan. De uitkomstmaat was de gewogen gemiddelde effectiviteit, die vertaald werd in 

sensitiviteit en specificiteit. Deze waren 0,86 en 0,80 voor de informantvragenlijsten en 0,79 en 

0,80 voor de cognitieve testen. 

 

Verschillende studies gebruikten de receiver operating characteristic (ROC) analyse (om de 

sensitiviteit en specificiteit van individuele testen of een combinatie van testen te bepalen) om te 

screenen op dementie (Flicker et al., 1997; Knafelc et al., 2003; Mackinnon & Mulligan et al., 

1998; Mackinnon et al., 2003). Drie studies gebruikten dezelfde methode (Knafelc et al., 2003; 

Mackinnon & Mulligan, 1998; Mackinnon et al., 2003). Twee hiervan hadden een klinische 

steekproef en 1 studie gebruikte een steekproef uit de algemene bevolking. De 2 klinische studies 
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onderzochten beide de toegevoegde waarde van de IQCODE ten opzichte van de MMSE 

(Knafelc et al., 2003; Mackinnon & Mulligan et. al., 1998). Dit deden ze door de ‘area under the 

ROC curve’ (AUC) van de combinatie IQCODE en MMSE te vergelijken met de AUC van de 

individuele testen (respectievelijk IQCODE en de MMSE). Hoe hoger de AUC-waarde (van 0-1) 

hoe beter de combinatie van sensitiviteit en specificiteit en dus hoe beter het onderscheidend 

vermogen van een test. MacKinnon et al. (Mackinnon & Mulligan et al., 1998) vonden een 

significant hogere AUC-waarde voor de combinatie van beide testen vergeleken met de AUC van 

beide individuele testen, terwijl Knafelc et al. (Knafelc et al., 2003) net geen significant hogere 

AUC (p=0,06) vonden voor de combinatie in vergelijking met de AUC van de MMSE.  

 

De studie met de bevolkingssteekproef deed eenzelfde analyse en vond geen significant 

toegevoegde waarde van de IQCODE ten opzichte van de MMSE (Mackinnon et al., 2003). 

De twee studies van MacKinnon et al. keken ook naar de sensitiviteit en specificiteit als de 

MMSE ≥ 23/24 óf de IQCODE > 4 was. De klinische studie had een hogere sensitiviteit (93% 

versus 58%) en lagere specificiteit (81% versus 97%) dan de community-based studie. Dit werd 

vooral veroorzaakt doordat dementie relatief veel meer voorkwam in de klinische setting dan in 

een community setting (71% versus 6%). In de community studie is een hoger afkappunt voor de 

MMSE (≥ 26/27) óf een lagere IQCODE (> 3,6) sensitiever (92%). Een andere studie, die 

patiënten van een geheugenkliniek vergeleek met een willekeurige selectie patiënten die verwezen 

werden naar een ‘aged care assessment team’ (ACAT), vond dat bij verschillende afkappunten 

voor MMSE en IQCODE de testen sensitiever waren in het screenen op dementie bij MC-

patiënten dan bij ACAT-patiënten (Flicker et al., 1997).  

 

Er werden 2 Nederlandse studies gevonden die de IQCODE onderzochten. Eén studie keek naar 

discrepanties tussen de IQCODE en cognitieve testen bij patiënten op een psycho-geriatrische 

dagbehandeling (Diesfeldt, 2007). De studie was een retrospectieve analyse van de IQCODE uit 

het dossier van 169 bezoekers. Er werd gekeken in hoeverre de IQCODE een eendimensionale 

schaal was en naar correlaties tussen de IQCODE en cognitieve testen (o.a. cognitieve 

screeningtest CST12, 5 afbeeldingentest 5AT, behavioral dyscontrol scale BDS, Amsterdamse 

dementie-screeningstest ADS5). Over het algemeen was er weinig correlatie tussen de IQCODE 

en de cognitieve testen (-0,12 tot -0,25). De conclusie van het onderzoek was dat de IQCODE 

vaak een onderschatting geeft van de uitslagen op cognitieve tests. Het informantoordeel over 

cognitieve achteruitgang werd als minder bruikbaar beschouwd wanneer er behoefte is aan 

actueel inzicht in het individuele patroon van beperkingen en behouden vaardigheden. 
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Beperkingen van dit onderzoek waren dat het om een gelegenheidssteekproef ging, dat er geen 

controlegroep was en dat het een retrospectief dossieronderzoek was. 

 

De andere studie werd gedaan onder patiënten in een psychiatrisch geriatrisch ziekenhuis. Er 

werden significante relaties gevonden tussen de IQCODE en respectievelijk ADS (-0,62), Nurses' 

Behavioural Rating Scale GIP (-0,28 tot 0,71 voor individuele items) en global assessment of 

severity of dementia (0,72). Bij 88% van de 49 patiënten werd dementie correct geclassificeerd 

door de IQCODE. Bij 33 patiënten met een psychiatrische stoornis was dit 79% (de Jonghe et 

al., 1997).  

 

Andere informantvragenlijsten die getest werden in verschillende studies waren een voor 

informanten aangepaste versie van de Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (SCID) voor het screenen op ernstige depressie (Davison, McCabe, 

& Mellor, 2009), ADL vragenlijsten (o.a. afgeleide van Barthel-index en de Bayer-ADL vragenlijst 

(Dorevitch et al., 1992; Erzigkeit et al., 2001; Folquitto et al., 2007; Zanetti, Geroldi, Frisoni, 

Bianchetti, & Trabucchi, 1999), kwaliteit van leven (o.a. MMSE, GDS, WHOQOL) (Ready et.al., 

2004; Scocco et.al., 2006), de Cambridge Mental Disorders Examination (CAMDEX) (Neri et al., 

2001; Tierney et.al., 2003), de Everyday Cognition (ECog) (Farias et al., 2008), de revised memory 

and behavior problems checklist (RMBPC) (Teri et al., 1992), de Current Financial Capacity 

Form (CFCF) (Okonkwo et al., 2008) en de Empirical Behavioral Pathology in Alzheimer's 

Disease Rating Scale (E-BEHAVE-AD) (Auer et.al., 1996).  

 

Hoewel de studies verschilden in studiedesign, studiegroepen en uitkomstmaten, kwamen de 

meeste studies tot de conclusie dat informantvragenlijsten een (meer)waarde hebben als 

screeningsinstrument ten opzichte van testen/vragenlijsten gedaan of gerapporteerd door de 

patiënt zelf. 

 

Conclusies 

Niveau 2 

Het lijkt waarschijnlijk dat informantenvragenlijsten bij depressieve patiënten en 

patiënten met cognitieve achteruitgang een (meer)waarde hebben als 

screeningsinstrument ten opzichte van testen/vragenlijsten gedaan of gerapporteerd 

door de patiënt zelf. 

 

Bronnen: 
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Jorm 1997, MacKinnon, 1998 

MacKinnon, 2003, Davison, 2009 

Erzigkeit, 2001, Folquitto, 2007 

Ready, 2004, Neri, 2001 

Tierney, 2003, Farias, 2009 

Teri, 1992, Auer, 1996  

 

Niveau 4 
Er is geen eenduidige voorkeur voor één bepaalde informantvragenlijst. 

 

 

Overwegingen  

Heteroanamnese van een mantelzorger kan een waardevolle aanvulling geven op de 

autoanamnese om de benodigde informatie rond de patiënt te verkrijgen. De meeste studies naar 

heteroanamnese waren gericht op cognitieve of depressieve stoornissen. Aangezien veel 

geriatrische patiënten deze stoornissen hebben, waren deze studies relevant voor het 

beantwoorden van de huidige uitgangsvraag. De werkgroep is van mening dat een goede 

heteroanamnese bij iedere geriatrische patiënt nuttig en zinnig is, hoewel daarover geen literatuur 

beschikbaar is.  

 

Volgens de Richtlijn ‘Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie’ (NVKG, 2005) 

is een heteroanamnese essentieel bij diagnostiek naar cognitieve stoornissen en 

stemmingsstoornissen. Ook wordt in het addendum ouderen bij de Multidisciplinaire Richtlijn 

Depressie (Trimbos 16-9-2008) de heteroanamnese als essentieel instrument gezien bij 

diagnostiek naar stemmingstoornissen. 

 

Geriatrische patiënten zijn tijdens het ziektebeloop in hun functioneren veelal steeds meer 

afhankelijk van de mantelzorger. De visie van de mantelzorger(s) op het algemeen functioneren, 

het steunsysteem en de benodigde hulp is daarom essentieel. Eventuele systeemproblematiek is 

van belang bij het vaststellen van het behandelplan. Een inschatting van de draagkracht van de 

mantelzorger en van de noodzaak tot ondersteuning en psycho-educatie is van belang voor het 

beleid rond interventies. Doel van de heteroanamnese is ook het (opnieuw) betrekken van 

mantelzorgers bij de patiënt (zie ook sociale anamnese). Het getuigt van goed hulpverlenerschap 

en respect voor de privacy om de patiënt toestemming te vragen bij anderen verdere gegevens op 

te vragen. Dit is ook van belang bij het besluit om de hetero-anamnese al dan niet in het bijzijn 

van de patiënt af te nemen.  
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Wettelijk kader: hetero-anamnese en rechten van de patiënt  

Artikel 7:454 BW (is WGBO) lid 1 beschrijft:  

‘De hulpverlener richt een dossier in over de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier 

aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien 

uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, 

een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.’  

Met andere woorden: het opnemen van de heteroanamnese in het dossier lijkt doorgaans 

noodzakelijk, je bepaalt immers mede op grond daarvan wat er aan de hand is met de patiënt. 

  

 ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift 

van de bescheiden, bedoeld in artikel 454. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit 

noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. 

De hulpverlener mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding in rekening 

brengen.’  

Met andere woorden: het uitgangspunt is dat de patiënt inzage heeft in het dossier, dus ook in de 

heteroanamnese. De uitzondering hierop is dat inzage door de patiënt achterwege blijft als dat 

noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. 

De arts moet bij de inzage een inschatting maken of de belangen van de patiënt (op inzage) 

zwaarder wegen dan het privacybelang van de ander, bijvoorbeeld de dochter van de patiënt. Als 

de gegevens erg compromitterend zijn, dan kan het zijn dat de privacy van de ander zwaarder 

weegt. Als de arts weet dat degene bij wie de heteroanamnese is afgenomen niet wil dat de 

gegevens bekend worden bij de patiënt, dan mag hij ze niet ter inzage aan de patiënt geven. 

Eigenlijk dient de arts tijdens het afnemen van de heteroanamnese een inschatting hierover te 

maken. Als hij merkt dat die persoon de informatie niet zomaar wil prijsgeven, moet hij melden 

dat de gegevens in beginsel ter inzage voor de patiënt zijn. 

Artikel 7: 456 BW (is WGBO) zegt:  

 

Belangrijke bronnen voor de heteroanamnese zijn familieleden of andere naasten en (in)formele 

hulpverleners. Onderdelen van de heteroanamnese kunnen ook door paramedici of andere 

professionals worden afgenomen, onder regie van de klinisch geriater. In de status en de 

brief/bericht aan de verwijzer dienen de verschillende elementen van de heteroanamnese 

gestructureerd te worden weergegeven. Er moet vermeld staan wie de informatie heeft verkregen 

en bij welke mantelzorger. 
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Er bestaan verschillende visies op het proces van de heteroanamnese. Er zijn argumenten voor 

zowel de aan- als de afwezigheid van de patiënt bij de heteroanamnese. Als de patiënt aanwezig is, 

kan de zorgverlener een betere indruk krijgen van de interactie en van het systeem. Daarnaast kan 

directe toetsing leiden tot een betrouwbaardere anamnes, vooral voor lichamelijke toestand, 

medicatie, biografie en sociale situatie. Een argument voor afwezigheid van de patiënt is dat dat 

mogelijk leidt tot een betrouwbaarder beeld voor de arts, omdat zowel de patiënt als de 

mantelzorger zich gehinderd kan voelen om zich waarheidsgetrouw uit te spreken als de ander 

aanwezig is. Een heteroanamnese kan confronterend zijn, waardoor de neiging kan bestaan om 

klachten te verdoezelen.  

Beide argumenten zijn valide. Verder kan overwogen worden om een gestuctureerde vragenlijst te 

gebruiken, bijvoorbeeld als anderen de heteroanamnese afnemen. De werkgroep doet geen 

uitpraak over dit proces. 

 

Er is geen duidelijke evidence voor gestructureerde heteroanamnese vragenlijsten. Toch is de 

werkgroep van mening dat de heteroanamnese van een mantelzorger bij geriatrische patiënten 

onontbeerlijk is bij een CGA. Er zijn immers vaak beperkingen vanwege cognitieve of 

psychiatrische stoornissen en/of functionele beperkingen zoals neurologische aandoeningen of 

communicatieproblemen. De richtlijnen rond dementie en stemmingstoornis en de recent 

ontwikkelde kwaliteitscriteria voor de oudere patiënt met delier vanuit patiëntenperspectief 

steunen ons hierin. De heteroanamnese dient de volgende onderdelen te bevatten:  

-probleemverheldering 

- therapiecompliance, waaronder medicatiecompliance 

- een (gestructureerd) interview over de cognitieve functies, het gedrag en psychiatrische 

symptomatologie 

-een heteroanamnestische indruk van het functioneren 

-een overzicht van de sociale situatie 

-de zorgconsumptie 

-een indruk van het systeem en de belasting van mantelzorgers (zie ook bij sociale anamnese).  

Bij het verzamelen van hetero-anamnestische gegevens dienen geldende regels over privacy en 

‘informed consent’ in acht te worden genomen. 

 

Aanbevelingen 

Een heteroanamnese is een standaard onderdeel van het CGA. 
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De heteroanamnese dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

• Probleemverheldering door de heteroanamnestische informant met aandacht voor 

therapietrouw 

• Een inventarisatie naar de cognitieve functies, het gedrag en psychiatrische 

symptomatologie 

• Een heteroanamnestische indruk van het functioneren 

• Een overzicht van de sociale situatie en de zorgconsumptie 

• Een indruk van het systeem en de belasting van mantelzorgers. 
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5.5 Functionele anamnese  
  
Tot de domeinen van functionaliteit worden gerekend:  

- gehoor, spraak, taal en visus (5.5.1) 

-ADL- en IADL-functie (5.5.2) 

-mobiliteit (5.5.3) 

-voeding (5.5.4) 

-continentie (5.5.5) 

Zowel anamnese als heteroanamnese moeten aandacht besteden aan functionaliteit. Bij het 

lichamelijk onderzoek hoort ook een functioneel onderzoek (zie hoofdstuk 5.7.1). Daarnaast 

bestaan voor diverse domeinen ook functionele schalen, die deels standaard en deels op indicatie 

kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt in hoofdstuk 5.8 uitgewerkt. In hoofdstuk 3 wordt 

beschreven dat verminderde ADL- en IADL-functie, ondervoeding, mobiliteitsstoornissen en 

incontinentie risicofactoren zijn voor verminderde zelfredzaamheid. 

  

5.5.1 Gehoor, spraak en taal en visus 

 

Gehoor 

Gehoorstoornissen en doofheid zijn zeer prevalent op hoge leeftijd. Een Amerikaans onderzoek 

uit de jaren 1990 laat een prevalentie van 33% zien bij mensen boven de 70 jaar (DHHS 1999). 

Een recente Nederlandse studie bij 85-plussers laat zelfs een prevalentie van ernstige 

gehoorbeperking van 81% zien (Gussekloo et al., 2003). Beperkingen in het gehoor interacteren 

met andere aandoeningen, waardoor het functieverlies sterker is (Brocklehurst et al., 2003). 

 

Spraak en Taal 

Verschillende aandoeningen leiden tot een verminderde kwaliteit van de spraak. Naast 

lichamelijke aandoeningen, kunnen ook sociaal-culturele (taalbarrière) factoren en cognitieve 

stoornissen van invloed zijn op de spraak (Brocklehurst et al., 2003). 

 

Visus 

Hoewel een ernstig gestoorde visus minder prevalent is dan gehoorstoornissen, komt het 

frequent voor. Amerikaanse prevalentiecijfers laten 18% bij 70-plussers zien (Klein et al., 1991). 

Volgens schattingen zouden er in 2009 ongeveer 250.000 binden en slechtziende 65-plussers zijn 

in Nederland. (Limburg et al., 2007). De prevalentie van visusstoornissen neemt sterk toe met de 

leeftijd, met name maculadegeneratie, diabetische retinopathie, glaucoom en cataract. Kwetsbare 
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ouderen, bijvoorbeeld geïnstitutionaliseerde ouderen, onderkennen visusstoornissen vaak niet 

(Tielsch et al., 1995; Brocklehurst et al., 2003). De projectgroep VISION 2020 toonde aan dat 

bijna 40% van alle blindheid en 60% van de slechtziendheid vermijdbaar is (Limburg et al., 2005). 

 

Stoornissen in gehoor, spraak en visus kunnen leiden tot functieverlies op andere gebieden en 

diagnostiek en therapie nadelig beïnvloeden. Verschillende oogaandoeningen ontstaan geleidelijk 

en zonder bijkomende klachten, wat leidt tot onderrapportage van functieverlies (Kempen et al., 

1998). Stoornissen in gehoor en visus en het gebruik van hulpmiddelen hiervoor kunnen 

uitgevraagd worden bij de patiënt en/of de mantelzorger, en kunnen ook bij functioneel 

onderzoek aan de orde komen.  

 

Aanbeveling  

 

5.5.2 ADL- en IADL-functie 

 

ADL-functie 

Algemeen dagelijkse levensverrichtingen zijn van belang voor de zelfredzaamheid in de eigen 

leefomgeving en worden ook wel basis ADL-functies genoemd. Bij de anamnese worden deze 

uitgevraagd. Dit kan eventueel aan de hand van een meetinstrument (zie ook 5.8). Tot de ADL-

functies behoren eten, wassen, aankleden, transfers, mobiliteit, continentie en toiletgang. Een 

goed ADL-meetinstrument bevat deze items (Garcia et al., 1995). 

 

IADL- functie 

Beoordeling van de zelfredzaamheid in en buiten de eigen omgeving kan met de Instrumentele 

Activiteiten van het Dagelijks Leven (IADL) of Bijzondere Dagelijkse Levensverrichtingen 

(BDL). Daartoe behoren het zich zelfstandig buitenshuis verplaatsen, inkopen doen, 

huishoudelijke activiteiten en bereiden van maaltijden, contact leggen met anderen (telefoneren) 

en beheer van de eigen financiën (Garcia et al., 1995). Beoordeling kan eventueel met een 

meetinstrument. De klassieke IADL–functies zijn in de toekomst misschien niet meer toereikend. 

Computergebruik is bijvoorbeeld steeds meer een basisvoorwaarde voor zelfstandig functioneren. 

Zeker bij de jongere generaties is het relevant hiernaar te vragen.  

 

Een anamnese van functiestoornissen in gehoor, spraak en taal en visus is een standaard 

onderdeel van het CGA. 
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Stoornissen in de ADL-functie duiden vaak op een meer ernstige vermindering van de 

zelfredzaamheid dan stoornissen in de IADL-functies. Omgekeerd zijn ADL-schalen beter in het 

meten van ernstige stoornissen in de zelfredzaamheid (bijvoorbeeld een CVA met veel uitval of 

een gevorderde dementie). IADL-schalen zijn beter bij minder ernstige stoornissen (bijvoorbeeld 

een milde dementie of urine-incontinentie) (Garcia et al., 1995). Het geriatrische handelen is 

specifiek gericht op functionaliteit en zelfredzaamheid. Het is daarom van belang om de 

zelfredzaamheid in de geriatrische analyse in kaart te brengen. Als nadeel wordt wel beschreven 

dat dat niets zegt over de oorzaken van de verminderde functionaliteit (Garcia et al., 1995). Dit is 

echter juist een pleidooi voor een integrale geriatrische analyse om die oorzaken te achterhalen.  

Er is zowel observatie van de ADL- en IADL-functie mogelijk, als kwantificering door het 

gebruik van schalen. Deze worden respectievelijk in hoofdstuk 5.7 en 5.8 besproken. 

 

Aanbeveling  

 

 

5.5.3Voeding 

Ondervoeding komt veel voor bij ouderen. Uit de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 

blijkt dat ernstige ondervoeding stijgt met de leeftijd: van 20% bij 60-65 jarigen tot bijna 27% 

boven de 85 jaar. Bij acuut opgenomen ouderen is het percentage hoger dan 47% (Prevalentie 

ondervoeding in geriatrische populatie, 2008). Uitgebreid onderzoek heeft laten zien dat 

ondervoeding het risico op complicaties of comorbiditeit en ook de mortaliteit verhoogt. Dit leidt 

tevens tot toename van de kosten in de gezondheidszorg. Een studie in Nederland laat zien dat 

screening en vroege interventie kosteneffectief is (Isabel et al., 2003; Kruizenga et al., 2005). In de 

anamnese is het van belang om te vragen naar zowel symptomen van ondervoeding (bijvoorbeeld 

gewichtsverlies) als naar factoren die een adequate voedingstoestand kunnen hinderen 

(bijvoorbeeld anorexie en stoornissen in het gebit en de slikfunctie). Verder moet de anamnese 

zich richten op de actuele voedings- en vochtinname en het houden van diëten op 

levensbeschouwelijke gronden of medische adviezen. Voeding kan verder worden geobjectiveerd 

met screeningsinstrumenten. 

 

Aanbeveling  

 

5.5.4 Mobiliteit 

Een anamnese van ADL- en IADL-functie is een standaard onderdeel van het CGA. 

Een anamnese naar factoren van ondervoeding is standaard onderdeel van het CGA. 
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Een belangrijk onderdeel van de functionele anamnese is de mobiliteit en het daaraan 

gerelateerde valrisico. De mobiliteit bij ouderen wordt door verschillende factoren negatief 

beïnvloed. Eén op de drie thuiswonende ouderen en de helft van de verpleeghuisbewoners valt 

minstens eenmaal per jaar. Het jaarlijks aantal valincidenten bij 65-plussers in Nederland bedraagt 

meer dan een miljoen per jaar (NVKG, 2004). Vallen is de belangrijkste oorzaak van overlijden 

door een ongeval bij 65-plussers (NVKG, 2004).  

De richtlijn ‘Preventie van valincidenten bij ouderen’ beveelt aan om in het contact met ouderen 

te vragen naar valincidenten in het afgelopen jaar en na te gaan of er beperkingen zijn in de 

mobiliteit. Bij mobiliteitsstoornissen wordt gevraagd naar stoornissen in de balans, het 

looppatroon en verminderde spierkracht.  

 

Diverse geriatrische syndromen, bijvoorbeeld ADL-afhankelijkheid, urine-incontinentie, artrose, 

cognitieve stoornissen en een depressie verhogen het risico op valincidenten. Mede gezien de 

kwetsbaarheid van geriatrische patiënten is een screenende vraag bij ieder CGA geïndiceerd, 

eventueel gevolgd door verdere analyse (NVKG, 2004).  

 

Aanbeveling  

 

 

5.5.5 Continentie 

 

Incontinentie van feces en urine 

Incontinentie van urine komt veel voor bij ouderen, bijvoorbeeld bij meer dan de helft van de 

thuiswonende Nederlandse vrouwen van 45 jaar en ouder. Dagelijks optredend urineverlies 

wordt vastgesteld bij 14% van alle 60-plussers (NVOG, 2004). De prevalentie in de geriatrische 

populatie is waarschijnlijk nog veel hoger. 

Incontinentie kan ook een symptoom zijn van een onderliggende ziekte. Matige tot ernstige 

beperking van het dagelijks functioneren door urineverlies treedt op bij 13% van de vrouwen 

boven de leeftijd van 45 jaar; boven de leeftijd van 60 jaar kan dit oplopen tot 65%. Ondanks het 

feit dat urine-incontinentie tot een sociale handicap kan leiden, vraagt slechts 28% hulp. De 

belangrijkste reden om geen hulp te vragen is dat de klachten niet als ernstig genoeg worden 

ervaren (NVOG, 2004). 

Een anamnese naar valincidenten in het afgelopen jaar en beperkingen in de mobiliteit behoort 

tot het standaard CGA. 
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De validiteit van de anamnese bij de diagnostiek van incontinentie is in een groot aantal studies 

aangetoond. Omdat de anamnese desondanks vaak onvolledig en subjectief is, wordt aangeraden 

deze aan te vullen met een klinische vragenlijst die als meet- of diagnostisch classificatie-

instrument kan worden gebruikt (NVOG, 2004; NVU 2002, NVU 2003).  

Hoewel incontinentie van feces minder vaak voorkomt dan urine-incontinentie, is het vooral 

vanaf het tachtigste levensjaar prevalent. De prevalentie bij mannen is hoger dan bij vrouwen en 

bedraagt 6-9%. Fecale incontinentie heeft dezelfde en soms nog ernstiger consequenties dan 

urine-incontinentie (Brocklehurst et al., 2003).  

 

Onweerlegbaar is aangetoond dat urine-incontinentie veel voorkomt. Verder is aangetoond, dat 

incontinentie grote impact heeft op het leven. Tot slot is er een grote onder-rapportage van 

incontinentie. Daarom moet bij de anamnese altijd gevraagd worden naar urine- en fecale 

incontinentie en naar de aard van de incontinentie, de ernst en invloed op het functioneren, en 

het gebruik van incontinentiemateriaal. 

 

Aanbeveling  
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5.6 Sociale anamnese  
 
 
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de geriatrische patiënt, is het van belang in 

anamnese en heteroanamnese aandacht te besteden aan sociale en biografische gegevens. 

Informatie over huidige leefsituatie, sociale activiteiten en al aanwezige hulpvoorzieningen dragen 

bij aan het opstellen van een individueel behandelplan. Daarnaast is aangetoond dat sociale 

inactiviteit een belangrijke risicofactor vormt voor functionele achteruitgang (hoofdstuk 3). 

Biografische gegevens, zoals opleidingsniveau en werkervaring, dragen bij aan het bepalen van de 

ernst van cognitieve stoornissen. Daarnaast kan inventarisatie van persoonlijkheid, life events en 

coping mechanismen inzicht geven in de reactie van patiënten op veroudering en ziekte. Omdat 

geriatrische patiënten vaak in toenemende mate afhankelijk zijn van mantelzorgers, is 

inventarisatie van de aanwezigheid van een mantelzorgsysteem van belang voor het behandelplan. 

De visie van de mantelzorger(s) op het algemeen functioneren, het steunsysteem en de benodigde 

zorg geeft hierbij belangrijke informatie.  
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Omdat mantelzorger(s) vaak een belangrijke rol spelen bij de zorg voor de geriatrische patiënt, is 

het belangrijk een inschatting te maken van de draagkracht en ervaren draaglast van de 

mantelzorger(s)  en de wens tot ondersteuning en/of psycho-educatie. Om de vraag te 

beantwoorden of inventarisatie van draagkracht van mantelzorger(s) een vast onderdeel moet zijn 

van de CGA, werd een literatuuronderzoek verricht met als uitgangsvraag: 

 

Is er meerwaarde voor de patiënt om aandacht te besteden aan de belasting van de 

mantelzorgers? 

 

Aangezien er geen onderzoek bekend is dat deze vraag direct kan beantwoorden, is gekozen om 

via een aantal deelvragen het antwoord op bovenstaande vraag aannemelijk te maken.  

 

Deelvraag 1: Welke patiëntengroepen geven veel belasting aan mantelzorgers? 

Deelvraag 2: Wat zijn de gevolgen van deze grote belasting van mantelzorgers? 

Deelvraag 3: Welke interventies zijn mogelijk om de belasting van mantelzorgers te 

verminderen? 

 

Samenvatting van de literatuur 

Deelvraag 1 

Er werden 7 artikelen gevonden die zich richten op de belasting van de verzorger tijdens het 

verzorgen van de patiënt. Deze belasting was hoog bij patiënten met een geschiedenis van vallen 

(Kuzuya et al., 2006), bij patiënten met veel ADL-beperkingen (Asami et al., 2002; Razani et al., 

2007) en patiënten met dementie (Baumgarten et al., 1992; Razani et al., 2007). Verder was de 

belasting zwaarder naarmate de verzorger meer verzorgingstaken op zich had genomen en 

minder steun kreeg van anderen (Cuijpers et al., 1997). De belasting van de verzorger vermindert 

als deze zich regelmatig kan ontspannen met vrienden en familie (Thompson, Jr. et al., 1993). 

Deelvraag 2 

Daarnaast werden 2 artikelen gevonden die beschrijven wat de meerwaarde van mantelzorg is 

voor de patiënt. Een hoge last bij verzorgers voorspelde het gebruik van thuishulp en 

verzorgingshuis en verpleeghuisopnames (Brown et al., 1990; McFall et al., 1992). 

Deelvraag 3 

Er werden vier gerandomiseerde trials en één vergelijkende studie gevonden die interventies 

beschrijven om de belasting van mantelzorgers te verminderen. Vier van deze studies waren 

uitgevoerd bij mantelzorgers van demente patiënten. Dit ging in drie studies om counseling en 

mentale ondersteuning, getest bij 559 mantelzorgers en vergeleken met 561 controle-
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mantelzorgers. De mantelzorg werd in twee studies uitsluitend door de partner verricht 

(Mittelman et al., 2004, Gaugler et al., 2008). Mantelzorgers in de interventiegroep hadden 

significant minder depressieve klachten dan de controlegroep die standaardzorg ontving 

(Mittelman et al., 2004) en daarnaast ervaarden ze ook een minder zware belasting (Gaugler et al., 

2008). In drie andere studies werd de mantelzorg gedaan door partners, kinderen en/of vrienden 

(Andren et al., 2008; Gerdner et al., 2002; Weuve et al., 2000). Het duurde dan significant langer 

voordat patiënten uit de interventiegroep werden opgenomen in een verpleeghuis en ze konden 

significant langer thuis blijven wonen (Andren et al., 2008).  

De interventie bestond in een andere studie uit een trainingsprogramma dat verzorgers leerde om 

beter met gedragsproblemen van de dementerende oudere om te gaan. Dit trainingsprogramma 

zorgde ervoor dat de mantelzorger significant beter kon omgaan met gedrag- en 

geheugenproblemen en ADL-beperkingen. Het trainingsprogramma kon het aantal ADL-

beperkingen echter niet verminderen (Gerdner et al., 2002). 

 

Een andere studie liet zien dat mantelzorgers van patiënten die thuis woonden en die regelmatig 

afspraken hadden met het multidisciplinaire geriatrische team een veel minder zware belasting 

rapporteerden dan mantelzorgers van patiënten die standaardzorg ontvingen (Weuve et al., 2000; 

Gerdner et al., 2002). 

 

Conclusie deelvraag 1 

Niveau 3 

Uit cross-sectionele onderzoeken blijkt dat mantelzorgers van patiënten met een 

geschiedenis van valproblematiek, ernstige beperkingen in ADL-functies of 

cognitieve stoornissen een hoge belasting ervaren, vooral als zij veel 

verzorgingstaken uitvoeren en weinig steun van anderen krijgen.  

 

Bronnen:  

Kuzuya, 2006 

Asami, 2002 

Razani, 2007 

Baumgarten, 1992 

Cuijpers, 1997 

Thompson, 1993 

 

Conclusie deelvraag 2 



 

 67

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat een hoge mantelzorgbelasting een voorspeller is voor het 

gebruik van thuiszorg en opnames in verzorgings en/of verpleeghuis.  

 

Bronnen:  

Brown, 1990 

McFall, 1992 

 

Conclusie deelvraag 3 

Niveau 3 

Het lijkt waarschijnlijk dat interventies de belasting kunnen verlichten van 

mantelzorgers die bij een patiënt in huis wonen.  

 

Bronnen: 

Mittelman, 2004 

Gaugler, 2008 

Andren & Elmstahl, 2008 

 

 

Overwegingen: 

Een anamnese waarin aandacht is voor sociale gegevens waaronder huidige woonsituatie, 

burgerlijke status, leefstijl met sociale activiteiten (patiënt in systeem), aanwezig 

mantelzorgsysteem en overige hulpvoorzieningen en biografie, vormt een belangrijk onderdeel 

van het CGA. Kennis hiervan geeft de mogelijkheid tot het opstellen van een individueel 

behandelplan. Uit ons literatuuronderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat vooral mantelzorgers 

van patiënten met valproblematiek, cognitieve stoornissen (dementie) en/of veel ADL-

beperkingen belasting voelen. Aangezien geriatrische patiënten gekenmerkt worden door multi-

problematiek, lijkt het zeer aannemelijk dat mantelzorgers van deze patiënten met name een 

risicogroep zijn voor hoge belasting.  

Bij interventies gericht op vermindering van belasting van de mantelzorger zijn er aanwijzingen 

dat mentale ondersteuning en counseling ondersteuning bieden voor inwonende mantelzorgers. 

De noodzaak van opname in een instelling kan hiermee mogelijk worden uitgesteld of 

voorkomen. Hoewel dit niet specifiek is onderzocht, is het vanuit expertopinie aannemelijk dat 

vermindering van de belasting voor de mantelzorger leidt tot verbetering van de kwaliteit van 

leven van zowel mantelzorger als patiënt. 
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Aanbevelingen:  

 

De sociale anamnese waarin sociale en biografische gegevens en aanwezige mantelzorg en 

professionele zorg geïnventariseerd worden, is een standaard onderdeel van het CGA. 

 

De belasting van de mantelzorger dient geschat te worden binnen het CGA. 
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5.7 Lichamelijk, neurologisch en psychiatrisch onderzoek 
 

Tot het onderzoek behoort het algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek (5.7.1), het 

psychiatrisch onderzoek (5.7.2) en het functionele onderzoek (5.7.3). 

 

5.7.1 Algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek 

Het lichamelijk onderzoek is een technisch hoogwaardig instrument dat als onderdeel van het 

diagnostisch medisch proces niet ter discussie staat. Gezien de vaak voorkomende multi-

pathologie bij de geriatrische patiënt, draagt het lichamelijk onderzoek ertoe bij om een zo 

volledig mogelijk beeld te vormen van de (multipele) oorzaken van de problematiek. 

Communicatieproblemen, lichamelijke beperkingen en psychiatrische/psychische problemen 

zoals angst en cognitieve stoornissen onderstrepen het belang van het lichamelijk onderzoek als 

diagnostisch middel bij kwetsbare ouderen. Het lichamelijk onderzoek bevat een algemeen 

lichamelijk, oriënterend neurologisch en oriënterend orthopedisch onderzoek, aangevuld met 

specifieke aandacht voor problemen die veelvuldig voorkomen bij kwetsbare ouderen (van der 

Meer, 2008; Hijdra, 2003).  

• Het algemeen onderzoek bestaat ten minste uit een algemene indruk, het onderzoek van 

hoofd/hals, thorax, abdomen, uitwendige genitalia en extremiteiten, zoals beschreven in 

diverse handboeken.  

• Het oriënterend orthopedisch onderzoek bestaat uit inspectie en onderzoek van de 

gewrichtsfuncties, evenals beoordeling van transfers en looppatroon.  

• Het oriënterend neurologisch onderzoek behelst ten minste het onderzoek van hogere 

hersenfuncties, hersenzenuwen, en extremiteiten, met aandacht voor motoriek, reflexen, 

coördinatie en sensibiliteit, zoals beschreven in diverse handboeken.  

Gezien veel voorkomende aandoeningen bij kwetsbare ouderen, die vaak minder snel te 

herkennen zijn, is er bij het lichamelijk onderzoek specifieke aandacht voor: dehydratie, tekenen 

van slechte hygiëne, ondervoeding, decubitus, orthostatische hypotensie, ontbreken van arteriële 

pulsaties, obstipatie, urineretentie, prostaatproblematiek, atrofische vaginitis, gynaecologische 

prolaps, spierzwakte en spieratrofie. 

 

Voor een uitgebreider beschrijving van het lichamelijk onderzoek wordt verwezen naar de diverse 

leerboeken. Studies specifiek gericht op uitvoeren/weglaten van (delen van) het lichamelijk 

onderzoek ontbreken, evenals studies die het lichamelijk onderzoek in gemuteerde vorm 

aanbieden. Er bestaat geen evidence omtrent nut of effectiviteit van (onderdelen van) het 

lichamelijk onderzoek binnen het CGA. De aanbeveling dat het lichamelijk onderzoek onderdeel 
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dient te zijn van het CGA vindt dus plaats op basis van adviezen uit handboeken en expert-

opinie. 

 

Aanbeveling  

Een CGA dient een algemeen lichamelijk, orthopedisch en neurologisch onderzoek te bevatten, 

met aandacht voor de frequent voorkomende aandoeningen bij kwetsbare ouderen.  

 

5.7.2 Psychiatrisch onderzoek 

Uit bevolkingsonderzoek onder ouderen blijkt dat één op de vier ouderen een psychische 

stoornis heeft. Dit betreft relatief vaak een depressie, cognitieve of gedragsstoornissen, een delier, 

een angststoornis of middelenmisbruik. Een depressie komt bij ongeveer 2% van de 55-plussers 

voor, de beperkte depressie (minor depressive disorder volgens DSM IV criteria) bij ongeveer 

10% (Beekman et al., 1999). De prevalentie van de beperkte depressie lijkt toe te nemen met de 

leeftijd en die van de depressieve stoornis neemt af met de leeftijd. Of de prevalentie van 

depressieve syndromen bij hoogbejaarden hoger is, is niet geheel duidelijk. Uit het Leidse 85-plus 

onderzoek bleek een vergelijkbare prevalentie van een klinisch relevante stemmingsstoornis (ruim 

15%) als bij jongbejaarden. (Stek et al., 2004). In het follow-up onderzoek bleken deze 85-

plussers wel een slechtere prognose te hebben (Stek et al., 2004). Ook zijn er aanwijzingen dat de 

prevalentie van depressies bij allochtone ouderen mogelijk veel hoger is dan bij de autochtone 

ouderen (van der Wurff et al., 2004).  

 

In verzorgingshuizen is de prevalentie van depressieve stoornis volgens Nederlands onderzoek 

ongeveer 4%, de prevalentie van beperkte depressie is eveneens ongeveer 4% (Eisses et al., 2005). 

In het verpleeghuis zijn deze prevalenties 8-15% voor de depressieve stoornissen en 14-25% voor 

de beperkte depressie (Falck et al., 1999) en (Jongenelis et al., 2003). 

 

In het algemeen ziekenhuis worden in de literatuur hogere, maar sterk uiteenlopende 

prevalentiecijfers beschreven, variërend van 6-30% (Cole et al., 2002). De richtlijn Depressie voor 

ouderen (Trimbos, 2008) concludeert dat bij het verouderen de prevalentie van depressieve 

stoornis afneemt en die van beperkte depressie lijkt toe te nemen Bij ouderen is de beperkte 

depressie waarschijnlijk de meest voorkomende stemmingsstoornis. Prevalentie van depressie is 

in bepaalde populaties ouderen hoger dan in het algemene bevolking, zoals in verpleeghuis, 

algemeen ziekenhuizen en mogelijk bij allochtone ouderen. Er zijn veel aanwijzingen voor 

onderdiagnostiek van depressies bij ouderen in diverse echelons van de gezondheidszorg. Voor 
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het bepalen of lichamelijke klachten onderdeel zijn van een depressie, van eventueel aanwezige 

lichamelijke ziekte of bij de leeftijd passen zijn diverse mogelijkheden beschreven in de literatuur.  

 

Naast depressieve stoornissen zijn cognitieve stoornissen een veel voorkomende problematiek op 

oudere leeftijd. De richtlijn Dementie spreekt over een prevalentie in Nederland van 180.000 

enkele jaren geleden oplopend tot 400.000 in 2050 (NVKG, 2005). Er is een toenemende 

incidentie van zo´n 20.000 patiënten per jaar. De prevalentie van cognitieve stoornissen ligt nog 

hoger.  

 

Vrijwel alle patiënten met een dementie ontwikkelen in de loop van de tijd psychiatrische 

symptomen en gedragsstoornissen. Gedragsstoornissen kunnen ook voorkomen bij andere 

aandoeningen. Een literatuurstudie schatte de prevalentie van inadequaat gedrag bij somatische 

verpleeghuisbewoners op 20 - 50% (NVKG, 2005; NVVA, 2008). 

 

Ook het delirium is een veel voorkomende aandoening op oudere leeftijd. De richtlijn Delirium 

toont wisselende prevalentiecijfers (NVVP et al., 2002). In een groot Amerikaans onderzoek 

onder de algemene bevolking was de geschatte prevalentie van het delirium voor 55-plussers 

1,1%. Van de, vooral oudere, patiënten die worden opgenomen op een klinische afdeling voor 

een snijdend of beschouwend specialisme, ontwikkelt waarschijnlijk 10 tot 40 % tijdens opname 

een delirium. 

 

Er is zowel voor het delirium als dementie sprake van onderdiagnostiek en het niet herkennen 

van de symptomen. Uit een onderzoek blijkt dat bij 46% van de patiënten onterecht geen 

diagnose delirium is gesteld. Er is geen onderzoek gedaan naar gedragsstoornissen of 

persoonlijkheidsstoornissen bij kwetsbare ouderen die worden verwezen naar de klinisch geriater, 

maar de prevalentie is volgens expertopinie zeer hoog (NVVP et al., 2002, Savva, 2009, NVVA, 

2008). 

 

Een aanzienlijk deel van de kwetsbare ouderen die worden verwezen naar de klinisch geriater 

heeft, al dan niet als comorbide aandoening, één of meer psychiatrische stoornissen. Juist de 

aanwezigheid van psychiatrische problematiek naast somatische problematiek bepaalt immers, dat 

een patiënt naar de klinisch geriater wordt verwezen. Naast cognitieve stoornissen (zoals 

dementie en depressie) zijn gedragsstoornissen en delier regelmatig de voornaamste reden van 

verwijzing. Vaak is sprake is van overlap van symptomen zoals moeheid en apathie, die zowel 
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door psychiatrische als door somatische aandoeningen kunnen worden veroorzaakt. Verder kan 

sprake zijn van meerdere psychiatrische aandoeningen tegelijkertijd. 

 

Het psychiatrisch onderzoek is bij uitstek het diagnosticum voor het stellen of uitsluiten van 

bovenstaande aandoeningen (NVVP, 2004). Screening met meetinstrumenten is vanwege de hoge 

prevalentie en de diagnostische problemen bij de kwetsbare ouderen onvoldoende specifiek. 

Meetinstrumenten, al dan niet afgenomen door de klinisch geriater of door leden van het 

multidisciplinaire team, kunnen wel gebruikt worden als aanvulling op het psychiatrisch 

onderzoek.  

 

In hoofdstuk 3 zijn het delier, verminderde cognitieve functie en depressiviteit als onafhankelijke 

voorspellers van functionele achteruitgang benoemd.  

 

Gezien bovenstaande is evident dat een volledig psychiatrisch onderzoek tot het standaard CGA 

dient te behoren. Voor de inhoud van het psychiatrisch onderzoek wordt verwezen naar de 

leerboeken. 

 
Aanbevelingen 
 
Het CGA dient een psychiatrisch onderzoek te bevatten, dat minstens bestaat uit de volgende 

onderdelen: uiterlijk, contact en houding, klachtenpresentatie, cognitieve functies met bewustzijn, 

aandacht, concentratie, geheugenfunctie, oriëntatie in tijd/plaats en persoon, intellectuele 

functies, waarneming, denken (vorm en inhoud), affectieve functies, conatieve functies en 

inschatting van betrouwbaarheid van het onderzoek. 

 

 

5.7.3 Functioneel onderzoek 

Bij het lichamelijk onderzoek hoort ook een functioneel onderzoek, dat in dit hoofdstuk wordt 

beschreven. Daarnaast bestaan voor diverse domeinen ook functionele schalen die deels 

standaard en deels op indicatie kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt verder in hoofdstuk 5.8 

uitgewerkt. In hoofdstuk 3 wordt beschreven dat verminderde ADL- en IADL-functie, 

ondervoeding, mobiliteitsstoornissen en incontinentie risicofactoren zijn voor verminderde 

zelfredzaamheid. 

Naast het onderzoek dient ook in zowel anamnese als heteroanamnese aandacht te zijn voor 

functionaliteit. (Hoofdstuk 5.5) 
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Gehoor 

Gehoorstoornissen worden bij de anamnese niet altijd goed gerapporteerd. Screenend onderzoek 

van het gehoor is daarom noodzakelijk voor het vaststellen van een eventuele beperking. Daarbij 

dient aandacht te zijn voor de gehoorfunctie (fluistertest) en lokalisatie van de stoornis, 

bijvoorbeeld door een otoscopisch onderzoek bij verdenking van gehoorstoornis (Brocklehurst et 

al., 2003). 

Spraak en taal 

Onderzoek van het begrip en de articulatie van spraak behoren tot het standaard neurologisch 

onderzoek. Dit is nodig om een eventuele taalbarrière en de ernst daarvan te bepalen. Een 

taalbarrière is een belangrijke beperking van het functioneren.  

Visus 

Visusstoornissen worden vaak noch door patiënt noch door mantelzorger onderkend. Het is 

daarom belangrijk om naast het neurologisch onderzoek ook de visus objectiveerbaar te 

beoordelen, bijvoorbeeld door een Snellenkaart (Brocklehurst et al., 2003; Tielsch et al., 1995). 

Zie verder ook de functionele anamnese. 

 

Aanbeveling 

Functioneel onderzoek naar stoornissen in gehoor, communicatie en visus is een standaard 

onderdeel bij ieder CGA. 

 

ADL-functie 

Observatie van de ADL-functie is belangrijk. Deze observatie is vrij eenvoudig deels uit te voeren 

tijdens het lichamelijk onderzoek, of gedurende een korte klinische opname. Zo komt men 

discrepanties tussen anamnese en reëel functioneren op het spoor, evenals beperkingen in de 

ADL-functie. Bij duidelijke discrepanties kan gekozen worden voor een uitgebreid onderzoek. 

Een goede heteroanamnese door een zorgprofessional levert ook een betrouwbaar beeld op 

(Santos-Eggimann et al., 1999). 

 

IADL 

IADL-functie observeren tijdens het initieel onderzoek is praktisch niet uitvoerbaar en heeft 

weinig meerwaarde. Wel geven proxy interviews van zowel professionele zorgverleners als 

mantelzorgers op IADL-functies een gemiddeld grotere afhankelijkheid aan dan interviews bij de 

patiënten zelf. De correlatie tussen professionele en informele zorgverleners is bij verschillende 

categorieën redelijk. (Santos-Eggimann et al., 1999; Reuben et al., 1995; Rubenstein et al., 1984; 
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Okonkwo et al., 2008; Albert et al., 2006; Gauggel et al., 2002). In specifieke gevallen kan op 

indicatie een uitgebreide IADL-observatie worden uitgevoerd.  

 

Niet bewezen is dat een standaardonderzoek van de ADL – en IADL-functie behoort tot een 

CGA. Wel kan een standaard CGA en een globale beoordeling van de ADL-functie reden zijn 

een uitgebreide analyse uit te voeren. Ook de ADL- en IADL- functie kan in schalen worden 

gekwantificeerd. Hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 5.8. 

 

Aanbeveling 

Aanbevolen wordt om uitgebreide observatie van ADL- en IADL-functie alleen op indicatie uit 

te voeren. 

 

Voeding  

De meest eenvoudige maat is het meten van het gewicht, vooral voor het volgen van het gewicht 

in de tijd. Het gewicht op zich is geen goede maat voor de voedingstoestand, maar geeft wel een 

indicatie en kan dienen als uitgangsmeting om het beloop te kunnen beoordelen. Ook patiënten 

met overgewicht kunnen (punt)voedingsdeficiënties hebben. Verder zijn, zeker op de korte 

termijn, schommelingen in de vochttoestand van veel grotere invloed op het gewicht dan de 

voedingstoestand. Andere parameters als de BMI en de buikomtrek worden bij ouderen minder 

betrouwbaar. Huidplooimetingen en tekenen van de hydratietoestand zoals de turgor hebben 

eveneens een matige specificiteit en sensitiviteit. Vooral het gewichtsverlies in een bepaalde 

periode is van belang. 

 

Aanbeveling 

Aanbevolen wordt om gewicht te meten binnen het CGA. Verder onderzoek naar de voeding 

behoort niet standaard tot het CGA. 

 

Mobiliteit  

Zoals hiervoor beschreven bij de anamnese adviseert de richtlijn ’Preventie van valincidenten bij 

ouderen’ om na te gaan of er beperkingen zijn in de mobiliteit. Daarom dient onderzoek plaats te 

vinden naar stoornissen in de balans, het looppatroon en verminderde spierkracht. Diverse 

meetinstrumenten zijn hiervoor beschikbaar. De richtlijnwerkgroep beveelt aan om case-finding 

van het valrisico op een gestructureerde manier uit te voeren, waarbij een algoritme een 

hulpmiddel is. Er is geen bewijs dat een meetinstrument voor valrisico of mobiliteitsstoornissen 

tot het standaard CGA behoort (NVKG, 2004). 
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Aanbeveling 

Onderzoek naar beperkingen in de mobiliteit behoort standaard bij elk CGA. 

 

Continentie van feces en urine 

Bij incontinentie dient onderzoek van de genitalia interna en externa te worden uitgevoerd, 

zoals bij het lichamelijk onderzoek is beschreven. Van belang is het meten van een 

blaasresidu en een rectaal onderzoek. Ook moet gelet worden op tekenen van 

incontinentie. Het meten van een residu behoort niet tot het standaard CGA, maar gebeurt 

op ruime indicatie. Zie hiervoor hoofdstuk 5.8. Op indicatie kan verder onderzoek worden 

gedaan (NVOG, 2004; NVU, 2003).  

 

Aanbeveling 

Aanbevolen wordt om bij urine-incontinentie de genitalia interna en externa te beoordelen bij het 

CGA. Verdere analyse van de urine-incontinentie behoort niet tot het standaard CGA. 
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5.8 Aanvullend onderzoek met meetinstrumenten  
 

In dit hoofdstuk worden de meest gebruikte meetinstrumenten in de geriatrische praktijk 

beoordeeld op validiteit en eventuele meerwaarde bij een CGA. De meetinstrumenten zijn 

ingedeeld aan de hand van de vier assen, omdat ze in de dagelijkse praktijk ook zo gebruikt 

worden. Eerst worden de meetinstrumenten behandeld die aanvullend zijn voor het psychiatrisch 

onderzoek: de cognitieve meetinstrumenten (5.8.1) en de meetinstrumenten voor stemming 

(5.8.2). Daarna volgen de meetinstrumenten die gerelateerd zijn aan functionaliteit: de 

meetinstrumenten voor ADL- en IADL-functie (5.8.3) en voor de voedingstoestand (5.8.4). 

Daarna volgen de meetinstrumenten die behoren bij de sociale as: de belasting van mantelzorgers 

(5.8.5). Tot slot volgt een meetinstrument voor urineretentie, behorend bij het aanvullend 

onderzoek (5.8.6). 

De werkgroep heeft zich beperkt tot de meest gangbare onderdelen van het CGA. Zo worden 

alleen de meest gebruikte meetinstrumenten voor geriatrische patiënten beoordeeld, en niet de 

instrumenten die bedoeld zijn voor een specifiek assessment, zoals in het kader van een 

cognitieve analyse. Instrumenten die geschikt zijn voor een subcategorie van geriatrische 

patiënten, zoals in het kader van de dementieanalyse of de valanalyse, zijn niet meegenomen 

omdat ze buiten het kader van deze richtlijn vallen. 

 

Meetinstrumenten voor de psychische as 

 

5.8.1 Cognitieve functie  

 

Behoren screeningsinstrumenten voor cognitieve stoornissen (MMSE en kloktekentest) 

tot de standaard meetinstrumenten bij het CGA? 

 

MMSE 

De Mini Mental State Examination is een screeningsinstrument voor de cognitieve functies. De 

MMSE werd in 1975 geïntroduceerd en wordt sindsdien wereldwijd gebruikt voor cognitieve 

screening in zowel de eerste als de tweede lijn (Folstein et. al., 1975). 

 

Er werd een systematische review gevonden die een goede samenvatting geeft van de literatuur 

(1967-1992) over de waarde van de MMSE (Tombaugh et al., 1992 ). De studies in de review 

waren erg divers wat betreft populatie, setting en referentietest en er werd een grote variatie in 
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sensitiviteit en specificiteit gevonden. Ook werd de methodologische kwaliteit van de individuele 

studies niet vermeld. Uit deze review bleek dat de correlatie tussen test en hertest (interval tussen 

de 2 testen ≤ 2 maanden) over het algemeen tussen de 0,80 en 0,95 lag. Deze correlatie gold voor 

zowel ‘cognitief gezonde’ individuen als voor individuen met cognitieve stoornis. De 

nauwkeurigheid van de MMSE werd gemeten als sensitiviteit en specificiteit. In ongeveer 75% 

van de studies, waar zowel personen zonder cognitieve stoornis als personen met dementie aan 

deelnamen, bleek de sensitiviteit van de MMSE 87% of hoger te zijn. In ongeveer 70% van de 

studies bleek een MMSE score < 23 de aanwezigheid van dementie te voorspellen in ten minste 

79% van de gevallen. 

 

De sensitiviteit van de MMSE varieerde van 21-76% bij patiënten met neurologische en 

psychiatrische aandoeningen. De specificiteit van de MMSE bleek gemiddeld tot hoog te zijn (46-

100%). 

 

Een meer recente review van literatuur over de periode 2000-2006 keek naar praktische waarde 

en de nauwkeurigheid van korte cognitieve screeningsintrumenten in de eerstelijnssetting 

(Holsinger et al., 2007). De review vond een mediaan ‘likelihood ratio’ (LR) van 6,3 voor een 

positief MMSE testresultaat (range 3,4-47,0; 11 studies). Dit wil zeggen dat een positief 

testresultaat 6,3 keer waarschijnlijker is bij iemand met cognitieve stoornis dan bij een individu 

zonder cognitieve stoornis. De mediaan LR voor een negatief MMSE testresultaat was 0,19 

(range 0,06-0,37). De geïncludeerde studies waren van redelijke (n=3) tot goede kwaliteit (n=26). 

Goed is in dit geval: uitgevoerd in community of eerstelijnssetting, random of opeenvolgende 

steekproef en indextest onafhankelijk en geblindeerd gedaan. ’Redelijk’ is: aan ten minste één van 

de criteria was niet voldaan, maar er waren geen kritieke tekortkomingen die resultaten ongeldig 

maken.  

 

Conclusie 

Niveau 2 

De MMSE is een valide instrument om te screenen op matig-ernstige tot ernstige 

cognitieve stoornissen. 

 

Bronnen: 

Tombaugh, 1992 (systematische review van studies met onbekend bewijsniveau) 

Holsinger, 2007 (systematische review van studies met overwegend bewijsniveau B) 

 

Overwegingen 
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De MMSE is wereldwijd de meest gebruikte cognitieve testmethode. Ook onder huisartsen wordt 

deze test steeds meer gebruikt. Het afnemen van de MMSE kost 10-15 minuten. De MMSE is 

niet sensitief genoeg om vroege stadia van cognitieve stoornis (licht tot mild) op te sporen. 

Verder variëren de items van de MMSE in moeilijkheidsgraad en in gevoeligheid voor individuele 

verschillen (Tombaugh et al., 1992). Bij een delier, psychose en sommige andere psychiatrische 

toestandsbeelden heeft screenen met de MMSE geen meerwaarde. Screening met de MMSE 

levert evenmin bruikbare informatie op bij patiënten met een ernstig acuut somatisch lijden. In de 

praktijk is er regelmatig een discrepantie tussen de gegevens die beschikbaar zijn uit 

anamnestische informatie en heteroanamnestische informatie of uit het psychiatrische onderzoek. 

Anamnese is bij patiënten met cognitieve stoornissen vaak niet betrouwbaar. Dat geldt ook voor  

de heteroanamnese (onder andere als gevolg van therapienihilisme of het niet onderkennen van 

problemen). Bij het psychiatrische onderzoek worden over het algemeen de cognitieve functies 

globaal beoordeeld, waardoor een deel van de patiënten niet wordt geduid als patiënten met een 

cognitieve stoornis. Het aantonen van cognitieve beperkingen of stoornissen met een MMSE 

leidt in het algemeen tot wijzigingen in het behandelplan. Gestructureerd testen van de cognitie 

bij de categorie geriatrische patiënten is dan ook volgens de werkgroep altijd aan te bevelen. 

 

Aanbevelingen 

Een MMSE is een standaard onderdeel van het CGA. 

 

Kloktekentest 

De kloktekentest kan als aanvulling op de MMSE gebruikt worden. Deze test is beter in het 

opsporen van stoornissen in executieve functie en praxis, terwijl de MMSE zich meer richt op het 

vinden van problemen in concentratie, geheugen en taalfuncties (Richardson et al., 2002; Samton 

et al., 2005). De kloktekentest werd als cognitief screeningsinstrument geïntroduceerd in de jaren 

1950 (Spreen et al., 1998) en sindsdien wordt deze test veelvuldig gebruikt. De kloktekentest meet 

vele aspecten: taalbegrip, geheugen, ruimtelijk inzicht, abstract denken, planning, concentratie en 

visuoconstructie. Er zijn vele uitvoeringen van de kloktekentest. De verschillen betreffen het al 

dan niet voortekenen van de cirkel, welke tijdsaanduiding ingetekend moet worden en de 

scoringsmethode (Pinto et al., 2009; Shulman et al., 2000). 

 

Samenvatting van de literatuur 

Er zijn verschillende literatuurreviews gepubliceerd over de waarde van de kloktekentest (CDT). 

Shulman (Shulman, 2000) zocht naar literatuur over de test over de periode 1983-1998. Deze 

review vond een gemiddelde sensitiviteit en specificiteit van 85%, maar onduidelijk is hoeveel 
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studies voor dit gemiddelde gebruikt zijn en wat de kenmerken van deze studies waren. De 

literatuurreview van Peters et al. (Peters et al., 2008) zocht naar studies die de kloktekentest 

gebruikten om cognitieve stoornis te voorspellen. Er werden vijf studies gevonden die voldeden 

aan de selectiecriteria (geen dementie bij baseline, een CDT baselinescore en een CDT follow-

upscore). Doordat de studies verschilden in methodologie, duur van follow-up en 

studiepopulatie, kon geen meta-analyse gedaan worden. Wel leken de studies te suggereren dat de 

CDT gebruikt kan worden als vroege test (voorafgaand aan meer traditionele 

screeningsinstrumenten) om cognitieve achteruitgang en dementie te voorspellen. 

 

Pinto et al. (Pinto et al., 2009) vergeleken de verschillende scoremethodes voor de kloktekentest. 

Zij vonden 41 studies die voldeden aan de selectiecriteria (gebruik van CDT voor cognitieve 

functie, inclusie van een goed beschreven controlegroep, gebruik van standaardcriteria voor 

diagnose van dementie, blindering van beoordelaars en geen extra psychiatrische stoornis bij de 

deelnemende patiënten). Doordat veel verschillende scoringsmethoden en patiëntengroepen 

gebruikt werden, zijn de resultaten van de studies moeilijk te vergelijken en is het lastig een 

definitieve conclusie te trekken. Ook beïnvloeden de taal en het opleidingsniveau van de patiënt 

mogelijk de nauwkeurigheid van de kloktekentest. De nauwkeurigheid van de test, gevonden in 

de originele studies van de auteurs die de scoremethodes ontwikkelden, is veelal hoger dan de 

nauwkeurigheid die in latere studies gevonden werd. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door 

verschillen in populaties en controlegroepen. Hoewel vergelijkende studies verschillen in hun 

uitkomsten, lijken methodes met een hiërarchische schaal, zoals die van Shulman en Sunderland, 

een beter discriminerend vermogen te hebben.  

 

Uit alle studies in de review kwam naar voren dat de kloktekentest gebruikt kan worden om te 

screenen op matig-ernstige en ernstige dementie. Studies die patiënten met milde of twijfelachtige 

dementie includeerden, vonden voor deze groep een lagere sensitiviteit dan voor patiënten met 

matig-ernstige dementie.  

 

Conclusies 

Niveau 2 

De kloktekentest kan gebruikt worden om te screenen op matig-ernstige en ernstige 

dementie, maar is minder goed in het opsporen van milde dementie. 

 

Bronnen: 

Pinto, 2009 (review van B studies)  
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Niveau 2 

Het is aannemelijk dat scoremethodes gebaseerd op een hiërarchische schaal, zoals 

Shulman en Sunderland, een beter discriminerend vermogen hebben.  

 

Bronnen: 

Pinto, 2009 (review van B studies)  

 

 

Overwegingen 

Het combineren van de MMSE en de kloktekentest verhoogt de sensitiviteit en specificiteit bij de 

analyse van cognitieve stoornissen. Bij voornamelijk executieve functiestoornissen kan de MMSE 

binnen de normaalwaarde vallen en heeft een kloktekentest een aanvullende waarde. De correlatie 

tussen de MMSE en kloktekentest is sterker bij meer gevorderde dementie (Koch et al., 2005). 

De kloktekentesten verschillen in instructie, scoringsmethode en eenvoud in gebruik. Het belang 

van de cijferplaatsing en wijzerplaatsing wordt verschillend beoordeeld. Er zijn aanwijzingen dat 

het nummerplaatsen eerder gestoord is bij DAT ( Dementie van het Alzheimer Type) en de 

wijzerplaatsing eerder bij multi-infarct dementie (Richardson et al., 2002). De weging verschilt 

echter bij de diverse scoringsmethoden. De sensitiviteit en specificiteit van een kloktekentest is 

afhankelijk van de doelgroep en de mate van dementie.  

Een MMSE binnen de normaalwaarden en een afwijkende kloktekentest vereist in principe 

aanvullend onderzoek. Een eenvoudige scoringsmethode is volgens Shulman (6 punts-schaal met 

voorgetekende cirkel, wijzers worden geplaatst op 10 over 11; een score van 3 of lager reflecteert 

een belangrijke cognitieve stoornis). Het afnemen van de kloktekentest duurt 2-5 minuten. 

Verder is de kloktekentest beter in het opsporen van stoornissen in executieve functie en praxis, 

terwijl de MMSE zich meer richt op het vinden van problemen in concentratie, geheugen en 

taalfunctie. 

 

Aanbevelingen 

De werkgroep adviseert de kloktekentest uitsluitend te gebruiken in combinatie met de MMSE. 

De combinatie van de MMSE en de kloktekentest heeft vooral bij hogere MMSE-scores een 

meerwaarde. 

 

 

De werkgroep adviseert bij de kloktekentest te kiezen voor een kwantitatieve testmethode. Er is 

geen voorkeur voor een testmethode. Een goede optie is de scoringsmethode volgens Shulman. 
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5.8.2 Stemming 

 

Behoort een instrument tot het vaststellen van de stemming tot de standaard 

meetinstrumenten bij het CGA? 

 

Depressie is een risicofactor voor functionele achteruitgang (hoofdstuk 3). De richtlijn 

Depressies bij ouderen (Trimbos en CBO, 2005) beveelt de Geriatric Depression Scale30 (GDS-

30) aan als beste screeningsinstrument. De GDS-15 is een redelijk alternatief. Bij patiënten met 

matige tot ernstige cognitieve stoornissen (MMSE<15) is het gebruik van een vragenlijst die men 

zelf invult minder of niet betrouwbaar. De Cornell Scale for Depression in Dementia is in deze 

doelgroep een alternatief. Omdat depressies in verpleeghuizen en algemeen ziekenhuizen vaker 

voorkomen, is de aanbeveling om in deze settings gebruik te maken van screeningsprogramma’s 

voor betere herkenning en behandeling. Ouderen met invaliderende lichamelijke aandoeningen 

(bijvoorbeeld CVA, de Ziekte van Parkinson, reuma, onverklaarde lichamelijke klachten of 

chronische pijn, alcoholmisbruik en klachten over slaap, angst of vergeetachtigheid) recent 

verweduwden in de huisartsenpraktijk en ouderen in het verpleeghuis of algemeen ziekenhuis 

zouden standaard gescreend moeten worden op depressie. Gevolgd door, indien geïndiceerd, een 

behandelaanbod.  

Gezien de prevalentiecijfers bij geriatrische patiënten is het gerechtvaardigd bij alle klinische 

patiënten en bij veel poliklinische patiënten te screenen op een stemmingstoornis. De richtlijn 

Depressies bij ouderen adviseert om standaard oudere patiënten met een depressie te screenen op 

cognitieve achteruitgang bij een gestandaardiseerde MMSE. Patiënten met een delier moeten 

uitgezonderd worden van deze screening, omdat een delier deze screeningsinstrumenten 

onbetrouwbaar maakt. Bij patiënten uit risicogroepen, zoals geformuleerd in de richtlijn 

Depressie bij ouderen, dient de indicatie voor afnemen van een GDS zeer ruim gesteld te 

worden. 

Bij stemmingsproblematiek is over het algemeen de anamnese of in het geval van cognitieve 

stoornissen de heteroanamnese betrouwbaar. Bij een goed uitgevoerd psychiatrisch onderzoek, 

met aandacht voor de andere presentatie van de depressie op hoge leeftijd, worden vrijwel alle 

depressies gediagnosticeerd. Aangezien bij elk CGA een psychiatrisch onderzoek plaatsvindt, 

heeft het standaard uitvoeren van een GDS geen meerwaarde. Als er al positieve uitkomsten zijn 

bij een GDS die discrepant zijn met de andere delen uit het CGA, dan betreft het waarschijnlijk 

vrijwel allemaal vals-positieve uitkomsten die nauwelijks invloed hebben op diagnose of 
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behandelplan. Als er aanwijzingen zijn voor een stemmingsstoornis, kan de ernst of andere 

aspecten van een depressie worden gemeten. Maar dat valt buiten het bestek van deze richtlijn.  

De commissie adviseert in het licht van bovenstaande om de GDS niet op te nemen in het 

standaard CGA. Wel kan de CGA op ruime indicatie worden afgenomen. 

 

Aanbevelingen  

Een GDS behoort niet standaard tot het CGA. 

 

De GDS kan op ruime indicatie te worden afgenomen. Zowel een GDS 30 als een GDS15 zijn 

bruikbaar. Bij een MMSE onder de 15/30 dient een Cornell Scale for Depression in Dementia te 

worden gebruikt. 

 

Bij poliklinische patiënten wordt het gebruik van de GDS aanbevolen bij ouderen met 

invaliderende lichamelijke aandoeningen, zoals CVA, de Ziekte van Parkinson, reuma, 

onverklaarde lichamelijke klachten of chronische pijn, alcohol misbruik en klachten over slaap, 

angst of vergeetachtigheid, recent verweduwden. 

 

 

Meetinstrumenten voor de functionele as 

 

5.8.3 ADL- en IADL-functie  

 

Behoort een instrument voor het vaststellen van de ADL- en IADL-functie tot de 

standaard meetinstrumenten bij het CGA? 

 

Naast de anamnese, de heteroanamnese en het lichamelijk onderzoek, kan ook gebruik gemaakt 

worden van meetinstrumenten. Voordelen hiervan zijn de gestructureerde afname en de 

kwantificering van de beperkingen. De werkgroep heeft een aantal veelgebruikte, internationale 

en algemene instrumenten beoordeeld. 

De Barthel index en de Katz ADL index zijn meetinstrumenten voor de Activiteiten van het 

Dagelijks Leven (ADL)-functie. Een schaal voor Instrumentele Activiteiten van het Dagelijks 

Leven (IADL) is die van Lawton et al. (Lawton et al., 1969). Omdat deze schalen het meest 

gebruikt worden in de geriatrische praktijk en internationaal breed gebruikt en gewaardeerd 

worden, is ervoor gekozen alleen deze te beoordelen.  
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De Barthel index werd ontwikkeld door Barthel en anderen. (Mahoney et al., 1965), vertaald in 

het Nederlands en gevalideerd door de Haan (de Haan et al., 1993). De lijst bestaat uit tien items: 

darm, blaas, uiterlijke verzorging, toiletgebruik, eten, transfers (bed-stoel en omgekeerd), 

mobiliteit, aan- en uitkleden, traplopen en baden/douchen. De validiteit van de Barthel index is 

goed gedocumenteerd bij patiënten die een beroerte hebben ondergaan, maar over de validiteit 

van de Barthel index bij de geriatrische patiënt is minder bekend (Murdock et al., 1992; Granger 

et al., 1979). 

 

De Katz ADL- index is eveneens in de jaren zestig ontwikkeld om de functionele status van 

chronisch zieke mensen en ouderen te meten (Siu et al., 1990; Katz et al., 1963). De lijst bestaat 

uit 6 activiteiten:, wassen, kleden, toiletgebruik, eten, transfers en continentie. 

 

Beide schalen gebruiken vrijwel alle door de WHO beschreven functies, behorend tot de ADL-

functie, zoals beschreven in hoofdstuk 5.5 functionele anamnese. In de schaal van Katz is alleen 

niet de mobiliteit expliciet opgenomen, maar deze wordt ook uitgebreid beoordeeld bij de 

mobiliteit (Garcia et al., 1995). 

 

Een veelgebruikte IADL-schaal is die van Lawton en Brody (Lawton et al., 1969). Deze schaal is 

eind jaren 1960 ontwikkeld en bestaat uit de volgende instrumentele items: telefoneren, inkopen 

doen, maaltijdbereiding, huishouding, kleding wassen, vervoer buitenshuis, verzorgen eigen 

medicatie en beheer financiën (Lawton et al., 1969). 

 

De door de WHO beschreven IADL-functies, zoals beschreven in hoofdstuk 5.5 functionele 

anamnese, zijn alle onderdeel van de schaal van Lawton (Garcia et al., 1995). 

 

Bij deze uitgangsvraag wordt de validiteit van deze meetinstrumenten bij de geriatrische patiënt 

geobjectiveerd. 

 

Samenvatting van de literatuur 

Er werd een systematische review gevonden die de betrouwbaarheid van de Barthel index 

beschreef (Sainsbury et al., 2005). Daarnaast werden nog drie studies gevonden die de Barthel 

index vergeleken met een referentietest en twee studies die dat deden voor de Katz index . 

 

De systematische review over de betrouwbaarheid van de Barthel index includeerde 12 studies bij 

923 65-plussers in een klinische setting (Sainsbury et al., 2005). Studies die zich specifiek richten 
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op patiënten met een beroerte werden uitgesloten. Geen van deze studies onderzocht de test-

retest betrouwbaarheid. De interpersoonsvariatie was redelijk voor individuele scores en had een 

hoge mate van overeenkomst met de totale score. De intrapersoonsvariatie was redelijk groot en 

kon maar liefst vier punten bedragen. Verder laat deze studie zien dat de Barthel index minder 

betrouwbaar kan zijn bij patiënten met cognitieve belemmeringen. Dit werd onderzocht in vier 

afzonderlijke studies. Volgens drie daarvan (Artaso Irigoyen et al., 2002; Ranhoff et al., 1993; de 

Morton et al., 2008) was er een slechte overeenkomst tussen de afzonderlijke items op de Barthel 

index en de totale score. De laatstgenoemde studie was niet opgenomen in de meta-analyse. 

Volgens een vierde studie (Richards et al., 2000) was er geen effect. Maar deze studies zijn nog te 

klein en weinig consistent om verstrekkende conclusies te trekken. 

 

Twee studies vergeleken de Katz index met een referentietest. De eerste studie vergeleek de index 

met drie andere meetinstrumenten bij 83 kwetsbare zelfstandig wonende ouderen >65 jaar 

(Reuben et al., 1995). De correlatie van de Katz met de OARS IADL (Older Americans 

Resources and Services Instrumental Activities Of Daily Living ) vragenlijst was 0,33, met de 

FSQ BADL 0,47, met de Functional Status Questionnaire IADL 0,31, met de Medical Outcomes 

SF-36 PF-10 0,30 en met de PPT 0,30 (Reuben et. al., 1995). In de andere studie werd de Katz 

ADL vergeleken met de Spector Katz en de OARS IADL bij 125 ouderen >65 jaar in 

ziekenhuizen, seniorenwoningen en bij een geriatrische praktijk (Siu et al., 1990). De 

correlatiecoëfficiënt voor reproduceerbaarheid was 0,97 en de coëfficiënt voor scalability (die 

aangeeft of het concept functionele status goed gemeten wordt) was 0,45. Dat geeft aan dat 

functionele status niet heel goed gemeten werd met de Katz vragenlijsten. Deze coëfficiënt was 

lager dan voor andere vragenlijsten die functionele status meten. 

 

De Lawton vragenlijst werd gevalideerd in 1969 (Lawton et al., 1969). Voor de ontwikkeling van 

deze lijst namen 265 mensen deel aan deze studie (97 mannen en 168 vrouwen). Hierbij werd niet 

gestratificeerd naar ras of economische status. De items huishouden, koken en de was doen 

waren niet geschikt om de IADL-functies bij mannen te meten, terwijl de mogelijkheid om met 

financiën om te gaan niet geschikt was om de IADL-functies bij vrouwen te meten. 

De vragenlijst werd gevalideerd door de correlatiecoëfficiënt te bepalen tussen de Lawton en: 

1) de fysieke classificatie (een 6-punts schaal voor functionele gezondheid) 

2) de mentale status vragenlijst (10 item test naar oriëntatie en geheugen) 

3) gedrag- en aanpassingsschaal (een set van vier 6-punts schalen voor intellectuele-, persoonlijke-

, gedrags- en sociale aanpassing).  
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Aan de validatiestudie namen 180 andere mensen deel. De onderzoeker die de testen afnam was 

niet geblindeerd voor de uitkomsten uit de andere testen. Niet alle deelnemers ondergingen alle 

testen. De Pearson correlatiecoëfficiënt tussen Lawton en fysieke classificatie was 0,40 (gebaseerd 

op 50 deelnemers); Lawton en MSQ 0,48 (gebaseerd op 74 mensen); en Lawton en gedrag en 

aanpassing 0,36 (gebaseerd op 44 mensen). Na 1969 werd deze vragenlijst niet meer gevalideerd. 

  

Conclusies 

Niveau 2 

De Barthel index is geschikt voor het objectiveren van de functionele status. De 

interrater variatie is echter aanzienlijk. 

 

Bronnen: 

Sainsbury, 2005 

 

Niveau 3 

Ondanks algemene acceptatie van de Katz ADL-schaal is de validiteit in slechts 

weinig studies onderzocht en matig in vergelijking met andere vragenlijsten. 

 

Bronnen: 

Reuben, 1995 

Siu, 1990 

 

Niveau 3 

De validiteit van de IADL-schaal van Lawton & Brody is slechts beperkt 

beschreven. 

 

 

Overwegingen 

Binnen de klinische geriatrie worden de ADL-instrumenten van Katz en van Barthel en de 

IADL-schaal van Lawton & Brody internationaal gebruikt. Kenmerkend voor deze schalen is de 

kwantificering van de functionaliteit. Er zijn verschillende versies ontwikkeld, die lokaal en in de 

literatuur worden gebruikt. De instrumenten worden enerzijds ingezet om een beeld te krijgen 

van het functioneren van patiënten bij een scala aan aandoeningen, anderzijds voor zowel het 

evalueren van interventies op individueel als op groepsniveau. Dit laatste vindt plaats als maat 

voor de kwaliteit van de gezondheidszorg en als effect van een therapeutische interventie in 

wetenschappelijk onderzoek.  
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Hoewel de literatuur geen eenduidig beeld geeft van de validiteit van de instrumenten (mogelijk 

omdat het relatief oude schalen zijn) hebben de schalen in de praktijk hun waarde wel bewezen. 

 

Het kwantificeren van het functioneren kan een aantal voordelen hebben. In de eerste plaats 

wordt op een gestructureerde wijze de ADL- en IADL-functie in kaart gebracht, wat naast een 

gewoon interview nauwelijks meer tijd kost. Daarnaast geeft een meetinstrument een maat voor 

het functioneren, wat kan worden ingezet om interventies te evalueren. Daarbij moet wel 

aandacht zijn voor de hoge interrater variatie.  

 

Er is te weinig evidence om één meetinstrument voor de ADL- en IADL-functie aan te bevelen 

binnen het standaard CGA.  

 

Aanbevelingen 

Voor het kwantificeren van de ADL-functie adviseert de werkgroep de instrumenten van Barthel 

en Katz. Voor de IADL-functie adviseert de werkgroep het instrument van Lawton & Brody. 

 

 

5.8.4 Voeding 

 

Welke instrumenten zijn geschikt om de voedingstoestand bij geriatrische patiënt te 

objectiveren?  

 

Ondervoeding komt vaak voor bij ouderen. Een onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 10% in 

de laatste 6 maanden of meer dan 5% in de laatste maand (Sullivan et al., 2004) kan duiden op 

ondervoeding. Er kunnen wel aandoeningen zijn die gewichtsschommelingen beïnvloeden zoals 

oedeem, dehydratie, ascites en amputatie van lichaamsdelen. Naast gewichtsverlies moet bij 

ondervoeding bij ouderen ook gedacht worden aan tekorten van vitaminen en mineralen. Veel 

voorkomende oorzaken van ondervoeding zijn: een chronische ziekte, kauw- en slikproblemen, 

afname van smaak en geringe mobiliteit waardoor boodschappen doen en eten bereiden een 

probleem vormen.  

De kans op ondervoeding neemt toe met de leeftijd. In een studie van de Universiteit Maastricht 

(2008) steeg de gemiddelde prevalentie van ernstige ondervoeding in de periode 2004-2007 van 

bijna 20% bij 60-65 jarigen tot bijna 27% bij de groep boven de 85 jaar. Het risico op 

ondervoeding is ook hoog bij een chronische ziekte zoals COPD, bij oncologische aandoeningen 

en bij patiënten die een operatie hebben ondergaan (de Rooij et al., 2007; Boyd et al., 2008). 
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Ondervoeding is een onafhankelijke voorspeller van functionele achteruitgang (hoofdstuk 3). Het 

leidt tot vertraagd herstel, een grotere kans op complicaties, een verminderde spiermassa met als 

gevolg een afname van de algehele conditie en functioneren. Ook vermindert dan de hart- en 

longcapaciteit. Ondervoeding vermindert de immunologische afweer en wondgenezing en leidt 

tot een hoger risico op decubitus, afname van de levenskwaliteit en een verhoogde mortaliteit 

(Elia et al., 2005; Isabel et al., 2003). Deze negatieve effecten vertalen zich in hogere kosten en 

langere ziekenhuisopnameduur (Kruizenga et al., 2005), en grotere kans op ontslag naar een 

verzorgingshuis (Guigoz et al., 2006).  

Tegenwoordig worden alle patiënten bij opname in het ziekenhuis gescreend op ondervoeding 

met de SNAQ (Kruizenga et al., 2005) of de MUST (Stratton et al., 2004). Dat zijn 

screeningsinstrumenten voor het opsporen van ondervoeding in de algemene 

ziekenhuispopulatie. Ze meten echter alleen gewichtsverlies en zijn niet in staat om tekorten in de 

inname van vitaminen of mineralen op te sporen. De screeningslijst MNA kan dat wel. 

De MNA heeft als doel om ouderen op te sporen die kans hebben op ondervoeding of reeds 

ondervoed zijn,. Deze screeningslijst bestaat uit achttien vragen over antropometrie, leefstijl, 

medicatie, mobiliteit, voedselinname en een subjectieve beoordeling van de voedings- en 

gezondheidssituatie. De MNA identificeert ondervoeding in een vroeg stadium en ook 

risicofactoren die ondervoeding voorspellen. De MNA neemt namelijk ook fysieke en mentale 

aspecten mee die frequent geassocieerd zijn met de voedingsstatus van de oudere (Kondrup et al., 

2003). Op basis van de MNA werd ook een verkorte versie ontwikkeld (Guigoz et al., 1994), de 

MNA short form. Deze is echter vooral geschikt voor screening in populaties met een laag risico. 

Aangezien ondervoeding een veelvoorkomend probleem is bij geriatrische patiënten, werd in dit 

hoofdstuk onderzocht of een MNA geschikt is om de oorzaak en het risico te objectiveren en 

ook voedingstoestand van de geriatrische patiënt. 

 

Samenvatting van de literatuur 

Er werden twee literatuurreviews gevonden over de MNA. Guigoz zocht naar literatuur over de 

diagnostische waarde van de MNA over de periode 1994-2006 (Guigoz et al., 2006). De 

agreement volgens kappa statistieken was 0,51 voor gehospitaliseerde ouderen en 0,78 voor 

geïnstitutionaliseerde ouderen. Cronbach’s alfa was 0,65 bij ouderen die lijden aan een vroeg 

stadium van dementie. Deze resultaten suggereren dat de MNA een goede reliability heeft. 

Daarnaast vond dit review een relatief hoge sensitiviteit en specificiteit (zie tabel 1). De 

sensitiviteit was bepaald in 13 studies en slechts 2 studies vonden een sensitiviteit onder de 70%. 

Wanneer de MNA vergeleken werd met een uitgebreide voedingsanamnese of BMI <19 of >21, 

was de specificiteit volgens beide studies goed. Alle studies die de specificiteit lieten zien hadden 
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een range van 13-98%. Eén studie in het review (Kuzuya et al., 2005) liet een ROC-curve zien, 

die de accuratesse van de MNA totaalscore als test voor ondervoeding vergeleek met 3 andere 

parameters. Totaal cholesterol: 0,912; albumineniveau lager dan 3.5 g/dL: 0,916 en BMI < 18,5 

kg/m2: 0,855. Deze resultaten suggereren dat de volledige MNA valide is om ouderen te 

screenen op ondervoeding. 

 

Een ander literatuurreview uit 2008 beschreef de prevalentie van ondervoeding volgens de MNA 

(Bauer et al., 2008). Het includeerde studies over de MNA gepubliceerd tussen 1994 en 2008. De 

prevalentie van ondervoeding hangt sterk samen met de mate van zelfstandigheid. Zelfstandig 

wonende ouderen hebben de laagste prevalentie van ondervoeding (rond 2%). Bij hogere leeftijd 

neemt het risico op ondervoeding toe en daarom is het nuttig deze ouderen te screenen op 

ondervoeding. Ongeveer 9% van de ouderen die thuiszorg krijgt is ondervoed en 45% van deze 

ouderen zijn at risk. De prevalentie van ondervoeding in verpleeg- en verzorgingshuizen had een 

bereik van 5-70%, wat overeenkomt met de heterogeniteit van de bewoners.  
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Tabel 5 Sensitivity and Specificity values of the MNA® when compared to other nutritional parameters 
MNA® Sensitivity Specificity References 
Clinical status 96 98 Guigoz Y et al. 1995  
Detailed nutritional 
assessment 

54 61 Azad N et al. 1999  

Albumin (<35 g/l) 75 50 Murphy MC et al. 2000  
Energy intake (<1 SD 
mean) 

 
 

 
 

 

720 kcal/day 100 37  
970 kcal/day 72 32  
Mindex (<50%tile 81.7 
kg/m) 

81 47  

Detailed nutritional 
assessment 

72 88 Hui WH et al. 2001  

(albumin, BMI, diet 
history, clinical data) 

   

BMI 19 41 86 Thomas DR et al. 2002  
BMI 21 59 78  
BMI 22 70 71  
Protein energy 
malnutrition 

   

(weight, triceps skin fold, 
arm circumference, 
albumin & transthyretin) 

96 26 Christensson L et al. 2002  

Nutritional assessment 
(anthropometry, serum 
proteins) 

98 13 Donini LM et al. 2002  

Detailed nutritional 
assessment 

90 88 Visvanathan R et al. 2004  

Nutritional diagnosis 
(BMI & laboratory testing) 

100 74 Delacorte R.R. et al. 2004  

Full nutritional assessment 77 36 Thorsdottir I. et al. 2005  
PG SGA baseline 97 54 Read JA et al. 2005  
PG-SGA 4-6 wk 79 69  
PG-SGA 8-12 wk 82 66  
Hypoalbuminemia 86 82 Kuzuya M et al. 2005  
PEM (anthrop., Alb, 
Prealb) 

73 31 Wikby K et al. 2006  

(Uit: Guigoz, 2006 The mini nutritional assessment (MNA®) Review of the literature – what does it tell us? J of Nutr 
Health Ag 10 (6):466-485 
 
 

Conclusies  

Niveau 

2  

Voor de geriatrische patiënt is de MNA een geschikt instrument om ondervoeding te 

meten of het risico op ondervoeding in te schatten.  

 

Bronnen: 

Guigoz, 2008 

 

 

Overwegingen 

De MNA uitgevoerd door een praktijkassistent heeft meerwaarde naast de klinische blik van arts 

en diëtist. De klinische blik kan waardevolle informatie opleveren, maar vergt klinische ervaring 
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en kan subjectief zijn. Een onderzoek van 64 patiënten toonde aan dat 77% van de met klinische 

blik als ondervoed beoordeelde patiënten ook met een objectief screeningsinstrument als 

ondervoed werden geclassificeerd. 

 

Patiëntuitkomsten kunnen alleen worden verbeterd als observaties worden gevolgd door 

adequate interventies. Vroegtijdig vaststellen van de voedingstatus van patiënten gevolgd door 

adequate interventies worden gezien als onderdeel van goede patiëntenzorg (Baldwin et al., 2004; 

Gallagher-Allred et al., 1996).  

 

De werkgroep is van mening dat screningsinstrumenten als de SNAQ en de MUST geen 

toegevoegde waarde hebben bij geriatrische patiënten. Onderzoek onder collega’s laat zien dat 

een screeningsinstrument voor ondervoeding bij klinische patiënten op de afdeling Geriatrie 

vrijwel altijd positief is. 

 

Aanbevelingen 

 

Als men de voedingstoestand van geriatrische patiënten wil objectiveren, adviseert de werkgroep 

om gebruik te maken van de MNA. 

 

 

Meetinstrumenten voor de sociale as 

 

5.8.5 Belasting van mantelzorgers  

 

Behoort een instrument voor het vaststellen van de belasting van mantelzorgers tot de 

standaard meetinstrumenten bij het CGA? 

 

Mantelzorgers zijn voor kwetsbare ouderen belangrijk voor verzorging, sociaal contact en in veel 

gevallen een voorwaarde om thuis te kunnen blijven wonen. Door de hoge zorgvraag kan de 

mantelzorger overbelast raken en risico lopen op bijvoorbeeld depressie of burn-out. De 

mantelzorger kan de benodigde zorg dan niet langer leveren. Voor de patiënt betekent dat 

wellicht opname in een verpleeginrichting. Degene die de situatie beoordeelt, dient te overwegen 

dat de ernst van de overbelasting de betrouwbaarheid van de heteroanamnese kan bepalen.  
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Het kunnen bepalen van relevante stressfactoren of het kunnen voorspellen van dreigende 

zorgcollaps is van groot belang. De uitkomst van screening kan richting geven aan interventies 

om opname te voorkomen. Meerdere factoren zijn van invloed op de ervaren druk. Die wordt 

bepaald door factoren bij zowel patiënt als zorgverlener. Voorbeelden van patiëntfactoren zijn: de 

aard en duur van de ziekte, de mate van afhankelijkheid en neuropsychiatrische symptomen.  

Factoren bij de mantelzorger zijn de eigen fysieke en psychische conditie, de relationele 

verhouding, andere verplichtingen (bijvoorbeeld werk, gezin) en financiële consequenties. 

 

Meetinstrumenten 

In de literatuur worden vele meetinstrumenten beschreven. Vaak zijn deze van origine 

Engelstalig. Veel studies zijn gedaan bij mantelzorgers van dementiepatiënten en andere 

neurologische ziekten zoals CVA en ALS. Specifieke instrumenten voor kwetsbare ouderen zijn 

niet voorhanden. In deze richtlijn hebben wij ons bij het literatuuronderzoek beperkt tot de 

meest gebruikte instrumenten binnen de huidige Nederlandse geriatriepraktijk. 

Gezocht werd naar artikelen die de validiteit en/of reproduceerbaarheid van de Zarit Burden 

Interview (ZBI), de Caregiver Strain Index (CSI) en de Ervaren Druk Informele Zorg (EDIZ) 

vragenlijst beschreven.  

 

Meetinstrumenten, overzicht 

Het Zarit Burden interview (Zarit et al., 1980) bestaat uit 22 items met 5 antwoordmogelijkheden 

(score 0-88), eendimensionele schaal. De afkappunten zijn als volgt gedefinieerd: < 46 niet belast, 

47-55 matig belast., > 56 overbelast. Dit instrument werd oorspronkelijk ontwikkeld voor 

Alzheimerpatiënten (eerdere varianten 32 en 29 items). 

De Caregiver Strain Index (CSI) (Robinson et al., 1983) heeft de volgende kenmerken: 13-items, 

ja/nee vragen, eendimensionaal. Deze test is ontwikkeld bij een groep patiënten die in een 

ziekenhuis was opgenomen voor hart en vaatziekten of een heupfractuur/heupoperatie. Twee 

maanden na ontslag werd de test afgenomen. Er bestaat discussie over de afkapwaarde. Het 

meetinstrument wordt ook in de revalidatiegeneeskunde gebruikt. 

 

De Ervaren Druk In Zorg (EDIZ) is een in Nederland ontworpen meetinstrument (Pot et al., 

1995) met de volgende kenmerken: 9 items, 5 punts-schaal, eendimensionaal, onderzocht bij 

(thuiswonende) dementiepatiënten. 

 

Samenvatting van de literatuur 
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Vier gevonden studies beschreven het Zarit Burden Interview, drie studies beschreven de CSI en 

twee de EDIZ. 

 

Zarit burden interview 

Een meta-analyse beschreef de variantie en bronnen hiervan voor het Zarit Burden Interview. 

Daarnaast werd een cross-sectionele vergelijkende studie gevonden en een prospectieve 

cohortstudie. 

 

Een meta-analyse van 102 studies beschreef de betrouwbaarheid van het Zarit Burden Interview 

(Bachner et al., 2007). Deze studie werd uitgevoerd omdat het originele Zarit Burden Interview 

zich richtte op verzorgers van dementerende patiënten en momenteel ook voor vele andere 

populaties wordt gebruikt. In deze studie werden diverse populaties ingesloten zoals verzorgers 

van patiënten met kanker, ontwikkelingsstoornissen, psychische ziektes, multipele sclerose, 

beroerte en de ziekte van Parkinson. Ongeveer de helft van de geïncludeerde studies gebruikte de 

volledige 22-item schaal van de ZBI, 10% gebruikte de 29-item schaal en de rest gebruikte een 

verkorte versie. Alle studies werden geanalyseerd met de meta-analyse techniek ‘reliability 

generalization’. Deze analyse liet zien dat de interne consistentie van de vragenlijst beter was 

wanneer meer items op het ZBI nagevraagd werden en wanneer de patiënt nog thuis woonde. De 

resultaten lijken consistent voor ZBI-gebruik in verschillende landen. De test-retest reliability 

werd onderzocht in 11 studies en had een gemiddelde correlatie van 0,59 (range 0,24 - 0,89) over 

gemiddeld 32 maanden. 

 

Een cross-sectionele vergelijkende studie vergeleek het ZBI met een interview bij 66 verzorgers 

van dementerende patiënten (Gort et al., 2007). Er was een grote mate van overeenkomst tussen 

de Zarit-score en de interviews, kappa=0,545, p<0,001. Er werd ook een relatie gevonden tussen 

gedragsstoornissen en belasting p<0,27. Daarnaast werd een relatie gevonden tussen 

gedragsstoornissen en de situatie niet meer aan kunnen, p<0,17. Ook werd een relatie gevonden 

tussen verzorgers die het niet meer aan kunnen en in hetzelfde huis wonen met de patiënt, 

p<0,27. 

 

Daarnaast werd het ZBI gevalideerd in een prospectieve cohortstudie (O'Rourke et al., 2003). In 

deze studie werd een verkorte versie van het ZBI gevalideerd bij 1095 verzorgers van 

dementerende patiënten. Uitkomstmaat was de voorspellende waarde van de test op het optreden 

van depressie bij de mantelzorger vergeleken met een depressieschaal. Factoranalyse liet zien dat 
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ook de verkorte versie de twee factorstructuur van de vragenlijst ondersteunde. Een cut-off 

waarde kon niet worden bepaald. 

 

Caregiver strain index 

De CSI werd gevalideerd in twee vergelijkende en één niet vergelijkende studie. Van Exel et al 

vergeleek de CSI retrospectief met de caregiver reaction assessment, de sence of competence questionnaire en 

de self-rated burden. Deze studie was met 148 verzorgers van patiënten na een beroerte. De CSI had 

een sterke klinische validiteit gebaseerd op associaties tussen hogere belastingsscores en de 

onbekwaamheid van de patiënt. Daarnaast was er een associatie tussen slechte gezondheid van de 

patiënt en de kwaliteit van leven van de verzorgers, p<0,05 (van Exel et al., 2004). 

 

Een cross-sectionele vergelijkende studie vergeleek de CSI met de subjectieve perceptie van de 

belasting bij verzorgers van patiënten na heupchirurgie of een beroerte (Robinson, 1983). De 

interne consistentie (Cronbach’s alfa) voor de 13-item CSI was 0,86. De subjectieve perceptie van 

de belasting kwam goed overeen met de CSI (p<0.001).  

Een cross-sectionele niet-vergelijkende studie valideerde de modified CSI bij 158 verzorgers. De 

belangrijkste taak van de mantelzorger betrof medicatietoediening. Deze had een interne 

consistentie van 0,90 en een test-retest reliability na 2 weken van 0,88 (Thornton et al., 2003). 

 

EDIZ 

De Ervaren druk informele zorg (EDIZ) vragenlijst werd in Nederland ontwikkeld (Pot, 1995). 

De uit 9-items bestaande EDIZ werd gevalideerd bij 167 verzorgers van dementerende ouderen. 

In dit onderzoek werden drie categorieën patiënten ingesloten met verschillende ernst van 

dementie. De uniformiteit van de schaal werd geëvalueerd met een Rasch-analyse. Deze analyse 

liet zien dat de EDIZ één dimensie meet die varieert van minder druk naar meer druk. Correlaties 

tussen ervaren druk, psychische en psychosociale klachten en de EDIZ zijn r=0,26-0,53. 

Een andere studie bestudeerde de relatie tussen kwaliteit van leven en ervaren druk bij 46 

verzorgers (partners) van dementerende ouderen (Schölzel-Dorenbos, 2009). Deze studie liet een 

negatief verband zien (P=0,05) tussen de ervaren kwaliteit van leven en de ervaren belasting 

volgens de EDIZ. 

 

Conclusies 

Niveau 2 

Het Zarit Burden Interview is een geschikt instrument om de belasting te meten van 

verzorgers van diverse groepen patiënten, zoals patiënten met kanker, 
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ontwikkelingsstoornissen, psychische ziektes, MS en de ziekte van Parkinson. 

 

Bronnen: 

Bachner and O’Rourke, 2007 

Gort, 2007 

O’Rourke, 2003 

 

Niveau 2 

De caregiver strain index is een geschikt instrument om de belasting bij verzorgers te 

meten van patiënten die heupchirurgie hebben ondergaan of een beroerte hebben 

gehad. 

Bronnen: 

Van Exel, 2004 

Robinson, 1983 

Thornton, 2003 

 

Niveau 2 

De EDIZ is een geschikt instrument om de belasting bij verzorgers te meten van 

dementerende patiënten. 

 

Bronnen: 

Pot, 1995 

Schölzel-Dorenbos, 2009 

 

Overwegingen 

Het beoordelen van de belastbaarheid van de mantelzorger bij de verzorging van de patiënt is 

voor het bepalen van het behandelplan van cruciaal belang. Screening hiervan hoort daarom bij 

het standaard CGA.  

 

Het antwoord op de vraag welk instrument voor de geriatrische praktijk het meest geschikt is, is 

echter minder eenvoudig. Er bestaat een ruime keuze aan instrumenten die moeilijk onderling te 

vergelijken zijn. Deze instrumenten zijn gevalideerd in specifieke patiëntengroepen en onder 

specifieke omstandigheden. De geriatrische patiëntenpopulatie is echter heterogeen. Voor de 

praktische uitvoerbaarheid zou het gebruik van één algemeen toepasbaar screeningsinstrument 

wenselijk zijn. Dit screeningsinstrument is niet voorhanden.  
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De drie onderzochte (eendimensionale) testen zijn snel in te vullen (CSI, 13 items, en EDIZ, 9 

items, binnen 5 minuten). Het ZBI kent drie versies: een volledige lijst, een verkorte versie en een 

screeningslijst (respectievelijk 22, 12 en 4 items) De volledige versie afnemen kost vijf tot tien 

minuten. Voor de CSI zijn binnen de geriatrische praktijk onvoldoende gegevens bekend. De 

standaardversie met 22 items wordt aanbevolen, op basis van de literatuur. De test-retest waarde 

is voor geen van de screeningsinstrumenten goed onderzocht. Dat betekent dat deze 

instrumenten niet gebruikt kunnen worden om het effect te meten van interventies gericht op 

reductie van belasting door mantelzorg.  

Het ZBI is bij uiteenlopende patiëntengroepen getest. Dit geldt in mindere mate voor de CSI en 

de EDIZ. De commissie geeft in overweging standaard de ZBI te gebruiken. Bij mantelzorgers 

van dementiepatiënten is de EDIZ een geschikt instrument. 

 

Aanbevelingen 

De Zarit, CSI en EDIZ zijn bruikbare instrumenten en kunnen op indicatie worden gebruikt om 

de belasting van mantelzorgers te meten binnen het CGA.  

 

Meetinstrumenten behorend tot het aanvullend onderzoek 
 

5.8.6. Bladderscan  

 

Urineretentie  

Behoort de bladderscan voor het vaststellen van urineretentie tot de standaard 

meetinstrumenten bij het CGA?  

 

Urineretentie kan zich presenteren als een geriatrische syndroom. Zowel urine-incontinentie als 

acute verwardheid kunnen het eerste signaal van een urineretentie zijn. Bij urine-incontinentie 

moet gedifferentieerd worden tussen urge- en stressincontinentie (of een combinatie daarvan), 

functionele incontinentie ten gevolgde van paxis of mobiliteitstoornissen of overflow-

incontinentie. Deze laatste variant kan met een eenvoudig echografisch onderzoek opgespoord 

worden. 

 

Samenvatting van de literatuur 

Een literatuurreview van Sparks et al. (Sparks et al., 2004) vond 12 studies over de 

nauwkeurigheid (7 studies) en de klinische voordelen (5 studies) van een bladderscan. De 

studiepopulaties waren divers (urologie klinieken, geriatrische setting, revalidatie-afdelingen, acute 
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zorgafdelingen). De studies hadden een niet-experimenteel design, hadden meestal een 

‘convenience sample’ en de meeste waren te klein om voldoende power te hebben voor het 

identificeren van verschillen tussen groepen of over tijd. De studies lijken, ondanks de verschillen 

en beperkingen, aanwijzingen te geven voor een hoge correlatie tussen bladderscan en 

urinevolumemetingen door catheterisatie. Klinische voordelen waren het voorkomen of 

verminderen van intermitterende catheterisaties en daarmee een mogelijke vermindering van 

kosten, belasting van patiënt en van het risico op urineweginfecties. Ook lijken patiënten en 

zorgverleners tevreden met de uitkomsten van een bladderscan. 

 

Twee recentere observationele studies op een subacute algemene of geriatrische revalidatie-

afdeling onderzochten de waarde van de bladderscan voor het vaststellen van urineretentie 

(Borrie et al., 2001, Wu et al., 2005). Als grenswaarde werd 150 cc residu na mictie aangehouden. 

Met de bladderscan werd tweemaal gemeten; de controlemeting gebeurde door 

blaascatheterisatie. Van de onderzochte patiënten bleek respectievelijk 11% en 22% een retentie 

(≥ 150 ml) te hebben. Risicofactoren voor urineretentie waren mannelijk geslacht, oudere leeftijd, 

anticholinerge medicatie, fecale impactie, neurologische en cognitieve stoornissen, immobiliteit, 

eerdere prostaat-, blaas- of continentieproblemen en lang bestaande diabetes mellitus. 

 

Conclusies 

Niveau 2 

Het lijkt aannemelijk dat de bladderscan een urineretentie betrouwbaar kan 

opsporen. 

 

Bronnen: 

Borrie, 2001 

Wu, 2005 

B/C Sparks, 2004 (literatuur review van B en C studies) 

 

Overwegingen 

Bekend is dat percutair onderzoek van de blaas weinig sensitief is en dat matige retentie niet altijd 

klachten geeft. Bladderscanning is een technisch eenvoudig uit te voeren, niet-invasief onderzoek. 

De voorbereiding op het onderzoek (toiletbezoek), plaats nemen op de onderzoeksbank en de 

daadwerkelijke uitvoering van de test kost echter relatief veel tijd (ongeveer 15-20 minuten). 

 

Aanbevelingen 

De werkgroep adviseert om een bladderscan niet op te nemen in het standaard CGA, vanwege de 
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lage frequentie van voorkomen en het relatieve arbeidsintensieve onderzoek. De werkgroep 

adviseert een bladderscan uit te voeren op ruime indicatie, onder andere bij klinische verdenking 

op urineretentie en bij risicofactoren voor urineretentie zoals fecale impactie, neuropathie en 

anticholinerge medicatie. 
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5.9 Laboratoriumonderzoek bij CGA 
 

Vanwege de multifactoriële, complexe problematiek en door symptoomverschuiving en 

symptoomarmoede bij de geriatrische patiënt, zijn onderliggende ziekten niet meteen duidelijk. 

Het bepalen van een aantal oriënterende laboratoriumwaarden bij de geriatrische patiënt is dus 

goed te verdedigen. Een risicofactor voor comorbiditeit is een verlaagd serum albumine (zie 

hoofdstuk 3). Nog niet bekende comorbiditeit kan worden opgespoord door een oriënterend 

laboratoriumonderzoek. In de richtlijn Dementie worden de volgende laboratoriumonderzoeken 

geadviseerd: bezinking, volledig bloedbeeld, nierfunctie, glucose en schildklierfunctie (NVKG, 

2005). Daarnaast is er, gezien de problematiek bij geriatrische patiënten (Mookhoek et al., 1998), 

reden om serum albumine en tevens elektrolyten (natrium, kalium en calcium) en leverenzymen 

(alkalische fosfatase, gGT, ALAT, ASAT, LDH) te bepalen.  

 

Het staat ter discussie of ook standaard vitaminebepalingen bij de geriatrische patiënt geïndiceerd 

zijn als onderdeel van het CGA. De richtlijn Dementie beveelt aan om vitamine B1, B6, B12 en 

foliumzuur op indicatie te bepalen. Daarnaast wordt in het addendum Ouderen bij de 

multidisciplinaire richtlijn Depressie (Trimbos en CBO, 2005) aanbevolen om bij 

stemmingsstoornissen vitamine B12 en foliumzuur te bepalen. De werkgroep adviseert om 

binnen de CGA wel standaard vitamine B12 en foliumzuur te bepalen, gezien de hoge prevalentie 

van depressie bij ouderen (14%) (Beekman et al., 1999) en overige frequent bij ouderen 

voorkomende ziekten gerelateerd aan vitamine B12 en/of foliumzuurtekort, zoals 

polyneuropathie en resorptiestoornissen. Standaard vitamine B1- en B6-bepaling als onderdeel 

van de CGA staat volgens de werkgroep ter discussie. Naast genoemde vitamines lijkt ook 

vitamine D steeds meer in de belangstelling te komen. Niet alleen in het kader van osteoporose, 

valincidenten en fracturen (Bischoff-Ferrari et al., 2004), maar ook gerelateerd aan ziekten buiten 

het botmetabolisme (Pearce et al., 2010).  

 

De werkgroep heeft een literatuuronderzoek verricht naar de vraag of bepaling van vitamine B1, 

B6 en/of D een vast onderdeel moet zijn van de CGA. 

 

Uitgangsvraag:  

Wat is de effectiviteit van screenen op tekorten aan vitamine B1, B6, D bij ouderen? 

 

Subvraag 1:  
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Wat is de prevalentie van tekorten aan vitamine B1, B6 en D bij ouderen? 

 

Samenvatting van de literatuur  

Er werden 2 observationele studies gevonden die vitamine D-tekorten beschreven. In een 

observationele studie met 158 patiënten kwam vitamine D-insufficiëntie voor bij 37% van de 

patiënten en vitamine D-deficiëntie bij 8%. Dit was geassocieerd met weinig melk drinken, weinig 

zonlicht krijgen, maaltijden thuis ontvangen, roken en een kleine omvang van de kuit (Johnson et 

al., 2008). In een observationele studie met 36 patiënten met een breuk in het proximale femur 

kwam vitamine D-insufficiëntie voor bij 88%. Daarnaast is in 2008 een rapport van de 

Gezondheidsraad verschenen dat vitamine D-tekorten en vitamine D-suppletie beschrijft (de 

Gezondheidsraad, 2008). In dit rapport worden prevalenties van vitamine D-tekorten ook 

beschreven. Onder bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen ligt die prevalentie op ongeveer 

85 procent, ongeveer het dubbele van het percentage onder zelfstandig wonende blanke ouderen 

(de Gezondheidsraad, 2008).  

 

Een uitzondering hierop zijn de psychogeriatrische deelnemers van één onderzoek, van wie 

niemand een onvoldoende vitamine D-status had, ondanks de lage inname van vitamine D (de 

Gezondheidsraad, 2008). 

 

Er werd 1 niet-systematisch review gevonden die de risicogroepen beschrijft voor vitamine B1-

deficiëntie: alcoholisten, patiënten die chronisch peritoneaal gedialyseerd worden, patiënten die 

weer gevoed worden na uithongering en mensen met thiaminetekorten die glucose krijgen 

(Johnson et al., 2008). Deficiëntie van vitamine B6 is zeldzaam maar kan voorkomen bij 

alcoholisten, mensen met slechte opname en patiënten die gedialyseerd worden (Johnson et al., 

2008). Er werd geen bewijs gevonden dat vitamine B1 en B6 deficiënties vaak voorkomen bij 

ouderen. 

 

Conclusies  

Vraag 1: Wat is de prevalentie van tekorten aan vitamine B1, B6, D bij ouderen? 

Prevalentiegetallen van vitamine B1 en B6 bij ouderen werden in de literatuur niet gevonden. 

Voor vitamine D beschrijft het rapport van de Gezondheidsraad dat van ouderen wonend in 

verpleeg- of verzorgingshuizen tot 85% een tekort heeft aan vitamine D (gedefinieerd als een 

serum kleiner dan 50 nmol/l). Bij zelfstandig wonende ouderen bedraagt dit 50%. 
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Subvraag 2:  

Wat is de diagnostische waarde van screenen op tekorten aan vitamine B1, B6 en D bij 

ouderen? 

 

Samenvatting van de literatuur 

Er werden 2 reviews gevonden die de effecten van vitamine D-supplementatie op het voorkomen 

van fracturen bestudeerden: een meta-analyse en een Cochrane review (Bischoff-Ferari et.al., 

2009; Avenell et al., 2009). 

 

De meta-analyse van Bisschof-Ferrari includeerde 12 RCT’s voor niet-vertebrale breuken en 8 

RCT’s voor heupfracturen. Er werden uitsluitend studies geïncludeerd die orale vitamine D-

supplementen als cholecalciferol (vitamine D3) of ergocalciferol aanboden gedurend minimaal 1 

jaar en waarbij minstens 1 breuk in elke behandelpoot werd waargenomen. Bovendien werden 

alleen studies ingesloten waarbij de gemiddelde leeftijd 65 jaar of hoger was. Ongecontroleerde 

trials, observationele studies en dierstudies werden uitgesloten, net als studies die zich richtten op 

patiënten die een orgaantransplantatie of een beroerte hadden ondergaan, en op patiënten die een 

steroidenbehandeling ondergingen vanwege de ziekte van Parkinson. Het gepoolde RR was 0,86 

(95% BI: 0,78; 1,05) voor de preventie van niet-vertebrale breuken en 0,91 (95% BI: 0,78; 1,05) 

voor heupfracturen, maar met significante heterogeniteit voor beide eindpunten. Als alleen trials 

met een dosis van >400 IUD werden ingesloten, verdween de heterogeniteit. Bij hoge dosis was 

het gepoolde RR 0,80 (95% BI: 0,72-0,89; N= 33.265 uit 5 trials) voor niet-vertebrale breuken, 

voor heupfracturen was dit 0,82 (95% BI: 0,69-0,97). Deze hogere dosis verkleinde ook het risico 

op niet-vertebrale breuken bij zelfstandig wonende ouderen (-29%) en geïnstitutionaliseerde 

ouderen (-15%). Dit effect was onafhankelijk van het gebruik van calciumsupplementen. 

 

De Cochrane review beschreef de effecten van vitamine D (analogen) op het voorkomen van 

osteoporotische fracturen bij mannen ouder dan 65 jaar en post-menopausale vrouwen (Avenell 

et al., 2009). De review werd in 2007 voor het laatst herzien. Er werden 45 (quasi-)RCT’s 

gevonden. Uit deze meta-analyse bleek dat vitamine D-supplementatie alleen geen significant 

effect heeft op het voorkomen van heupfracturen (9 RCT’s, n=24.749; relatief risico (RR) 1,15; 

95% BI 0,99-1,33), vertebrale fracturen (5 RCT’s, n=9138; RR 0,90; 95% BI 0,42-1,92) of een 

nieuwe fractuur (10 RCT’s, n=25.016; RR 1,01; 95% BI 0,93-1,09). Een meta-analyse van 8 

RCT’s (n=46.658) toonde aan dat de combinatie van vitamine D- en calciumsupplementatie een 

verlaagd risico geeft op heupfracturen (RR 0,84; 95% BI 0,73-0,96) (Avenell et al., 2009). Dit 

effect was significant bij ouderen in een zorginstelling, maar niet bij thuiswonende ouderen.  
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Ongewenste uitkomsten ten gevolge van vitamine D-supplementatie of analogen (vooral 

calcitrol) waren hypercalcemie (18 RCT’s, n=11.346; RR 2,35; 95% BI 1,59-3,47), gastro-

intestinale symptomen (11 RCT’s, n=47.042; RR 1,04; 95% BI 1,00-1,08; P = 0.04) en 

nierstoornissen (11 RCT’s, n=46.537; RR 1,16; 95% BI 1,02-1,33). 

 

Conclusie:  

Combinatie van vitamine D- en calciumtherapie verlaagt het risico op heupfracturen bij 

mensen in een zorginstelling, niet bij thuiswonenden. 

 

Drie RCT’s onderzochten het effect van fysieke activiteit en/of micronutriënten-supplementatie 

(verrijkte voeding) op het psychosociale welzijn (n=139) (Chin et al., 2002), op vitamine 

bloedwaardes en neuropsychologisch functioneren (n=130) (Jong de N. et al., 2001) of op fysieke 

gezondheid en preventie van vallen (n=243) (Latham et al., 2003) bij kwetsbare ouderen. Geen 

van de RCT’s vond na afloop van de interventie (17 weken- 6 maanden) een significant positief 

effect.  

 

Eén RCT (n=73) keek naar het effect van micronutriëntensupplementatie (selenium, vitamine C 

en folium) op de stemming bij kwetsbare ouderen in een verpleeghuis (Gosney et al., 2008). Er 

werd een associatie gevonden tussen depressie en verlaagde seleniumwaardes.  

 

Conclusies 

Deelvraag 1: Wat is de prevalentie van tekorten aan vitamine B1, B6 en D bij ouderen? 

  

Niveau 3 

Prevalentiegetallen van vitamine B1 en B6 bij ouderen werden in de literatuur niet 

gevonden. Voor vitamine D beschrijft het rapport van de Gezondheidsraad dat van 

ouderen wonend in verpleeg- of verzorgingshuizen tot 85% een tekort heeft aan 

vitamine D (gedefinieerd als een serum kleiner dan 50nmol/l). Bij zelfstandig 

wonende ouderen bedraagt dit 50%. 

 

Bronnen: 

De Gezondheidsraad, 2008 
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Deelvraag 2: wat is de diagnostische waarde van screenen op tekorten aan vitamine B1, B6 en D 

bij ouderen. 

 

Niveau 1 

Het is aangetoond dat bij zelfstandig wonende ouderen vitamine D-suppletie bij een 

dosis van >400 IUD het risico op niet-vertebrale breuken en heupfracturen verlaagt. 

 

Additionele calciumsuppletie had geen effect bij zelfstandig wonende ouderen. 

 

Bronnen: 

Bischoff-Ferari et.al., 2009 (meta-analyse van 9 en 5 RCTs) 

 

Niveau 1 

Bij ouderen in een zorginstelling geeft calciumsuppletie in combinatie met vitamine 

D wel een verlaagd risico op heupfracturen. 

 

Bronnen: 

Avenell, 2009 (meta-analyse van 8 RCTs) 

 

Overwegingen  

Voor vitamine B1- en B6-deficiëntie bij ouderen werden in de literatuur geen prevalentiecijfers 

gevonden. Ook werd geen toegevoegde diagnostische waarde gevonden voor standaard bepaling 

van vitamine B1 en B6 bij ouderen. Hoewel tekorten voorkomen in risicogroepen zoals patiënten 

met alcoholmisbruik, peritoneaal dialyse of ondervoeding, is de werkgroep van mening deze 

vitamines bij deze categorieën te bepalen, maar niet als standaard laboratoriumbepaling op te 

nemen binnen het CGA. 

 

Er werd een hoge prevalentie van vitamine D-tekorten gevonden bij ouderen in verzorgings- of 

verpleeghuizen (tot 85%) en ook bij thuiswonende ouderen (tot 50%). Prevalentiecijfers zijn 

gebaseerd op serum vitamine D-concentraties onder 50 nmol/l. Omdat de huidige literatuur al 

optimale vitamine D-status beschrijft bij serumconcentraties ≥75nmol/l (Dawson-Hughes et al., 

2005) is te verwachten dat de prevalentie zelfs nog hoger ligt. Gezien de hoge prevalentie 

adviseerde de Gezondheidsraad in haar rapport (de Gezondheidsraad, 2008) 400IE 

cholecalciferol extra voor vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar die voldoende 

buitenkomen, en 800IE extra voor mensen in deze leeftijdscategorie die in verzorgings- of 

verpleeghuizen wonen en onvoldoende buiten komen. Dit advies is bij veel ouderen niet bekend 

en wordt daarom ook niet opgevolgd. 
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Uit ons literatuuronderzoek is gebleken dat vitamine D in combinatie met calcium een verlaagd 

risico geeft op heupfracturen. Daarnaast wordt vitamine D steeds meer in verband gebracht met 

ziekten die niet zijn gerelateerd aan botmetabolisme (zoals depressie (Hoogendijk et al., 2008; 

Jorde et al., 2008), cognitieve stoornissen (Annweiler et al., 2009), diabetes en kanker) en met 

mortaliteit (Pearce et al., 2010). Hoewel meer onderzoek nodig is naar causale verbanden tussen 

vitamine D en laatstgenoemde ziektebeelden, heeft vitamine D mogelijk een belangrijke rol 

buiten het botmetabolisme. De werkgroep is daarom van mening dat standaard bepaling van 

vitamine D zeker te overwegen valt. Toediening van vitamine D is gemakkelijk (oraal of 

intramusculair) en veilig. Dagelijkse doseringen cholecalciferol tot 10.000 IE per dag gedurende 5 

maanden veroorzaakten in onderzoek geen toxiciteit (Vieth et al., 2004).  

 

De werkgroep acht bepaling van vitamine D vóór eventuele suppletie wel noodzakelijk. 

Standaard suppletie zonder bepaling van serum vitamine D, 25(OH) vitamine D, kan voor 

sommige ouderen onderdeel zijn van onnodige polyfarmacie. Daarnaast is hogere suppletie dan 

800 IE per dag wellicht bij ouderen met een diepe vitamine D-deficiëntie noodzakelijk (Pearce et 

al., 2010). Kosten van vitamine D-bepaling zijn anno 2010 beperkt en zijn geen reden deze 

bepaling achterwege te laten.  

 

Aanbevelingen  

Aanbevolen wordt om standaard te bepalen: bezinking, volledig bloedbeeld, nierfunctie, glucose, 

schildklierfunctie, elektrolyten (Na, K, Ca), leverenzymen (alkalische fosfatase, gGT, ALAT, 

ASAT, LDH), vit. B12 en foliumzuur, totaal eiwit en albumine. 

. 

 

Het bepalen van vitamine B1 en B6 is geen standaard onderdeel is van het CGA. 

 

Bepaling van vitamine D is als onderdeel van het CGA te overwegen. 
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5.10 ECG 
 

Uitgangsvraag:  

Moet een ECG worden opgenomen in het CGA? 

 

Op indicatie kan ieder hulponderzoek deel uitmaken van het geïndividualiseerde behandelplan, 

bijvoorbeeld voor de samenhang tussen diagnostische en therapeutische interventies of voor het 

aanpassen van voorzieningen en begeleidingsaspecten. Maar de vraag is of hulponderzoeken 

dermate relevant zijn dat zij inherent deel uitmaken van het CGA. Afwijkingen op ECG kunnen 

uiting zijn van actuele problematiek, maar ook van bekende problemen uit het verleden. Ook kan 

het ECG richtinggevend zijn voor behandelingen gericht op andere dan cardiovasculaire tracti. 

Voorbeeld hiervan is de invloed van neuroleptica op geleiding in het hart in geval van QT-tijd 

verlenging. Bij evident cardiale klachten maakt een ECG deel uit van het assesment, maar wat is 

de bijdrage bij patiënten zonder evidente cardiale klachten? In de geriatrische praktijk worden 

frequent middelen voorgeschreven die kunnen leiden tot afwijkingen op het ECG, zoals 

geleidingsstoornissen. Het aantonen van structurele afwijkingen, of het beoordelen van nieuwe 

afwijkingen tijdens of na de behandeling kan alleen plaats vinden op basis van een initieel ECG. 

 

In de Framingham Heart Study (Kannel et al., 1985) blijkt een prevalentie van 25% van het ‘stille’ 

myocardinfarct. Tresh en anderen vinden dat 30% van de oudere patiënten met een 

myocardinfarct geen naar het hart herleidbare klachten hebben en dat bij 40% de klassieke pijn 

afwezig is (Kannel et al., 1985; Tresch DD, 1998). In Nederland trof Fiolet bij analyse van 

geriatrische consultatie een cluster aan van atriumfibrilleren, decompensatio cordis en 

myocardinfarct. Elementen van dit cluster bleken bij 25% van de geriatrische patiënten aanwezig 

(Fiolet, 1993). De vraag is ook in hoeverre de ECG-afwijkingen al bekend zijn. Om deze vragen 

zo veel mogelijk te beantwoorden met evidence is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar 

prevalentie van cardiale problematiek bij geriatrische patenten en in hoeverre ECG afwijkingen al 

bekend zijn. 

 

Samenvatting van de literatuur  

Asymptomatische cardiale afwijkingen komen vaak voor bij geriatrische patiënten. Bij 85-plussers 

uit Leiden lag de prevalentie van asymptomatische myocardinfarcten op 6%,. Voor 

atriumfibrilleren lag deze prevalentie op 4% volgens een ECG afgenomen op 85-jarige leeftijd. 

Daarnaast bleek een afwijkend ECG een voorspeller voor mortaliteit: de kans op cardiovasculaire 
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mortaliteit was 2,5 keer hoger bij patiënten met een eerder doorgemaakt myocardinfarct en 2 keer 

hoger bij patiënten met atriumfibrilleren (de Ruijter W. et al., 2007). Eerder onderzoek laat een 

prevalentie van asymptomatische hartklachten zien van 22% bij 65-plussers (Sheifer et al., 2000) 

en 3% bij 75-plussers (Nadelmann et al., 1990). Bij 100-jarigen in Denemarken lag de prevalentie 

van hart- en vaatproblemen op 72% (Andersen-Ranberg et al., 2001). 

 

In India lag de prevalentie van asymptomatische afwijkende ECG’s bij 60-plussers rond de 34% 

(Gupta et al., 2002). De prevalentie van atriumfibrilleren bij geriatrische patiënten in de VS ligt 

waarschijnlijk tussen de 8-11% voor 65-plussers (Kannel et al., 1985). Verder bleek uit een kleine 

observationele studie in de VS dat 24 van de 26 patiënten ECG-afwijkingen hadden, terwijl maar 

16% hiervan bij de huisarts bekend was (Ryall et al., 2001). Dit waren patiënten met een lage 

sociaal economische status en een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. 

 

Conclusies  

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat het zinvol is om bij geriatrische patiënten een ECG af te 

nemen, omdat frequent afwijkingen ontdekt worden die nog niet eerder bekend 

waren.  

 

Bronnen: 

De Ruijter, 2007 

Kannel, 1985 

 

Overwegingen 

Bij geriatrische patiënten is, zoals verwacht, het ECG frequent afwijkend en blijkt dit vaak niet 

bekend. Dat is een argument om een ECG te maken, al was het alleen als uitgangsgegeven. 

Bewijs dat dit ECG ook daadwerkelijk vebetering brengt in de diagnosestelling en het 

behandelplan is er moet. Dit is alleen gebaseerd op het vaak voorkomen van aspecifieke 

symptomen of zelfs de afwezigheid van symptomen bij hartproblemen die ernstige kunnen zijn. 

Extrapolatie van buitenlandse onderzoeken naar de Nederlandse situatie is lastig. In de 

geriatrische praktijk worden frequent middelen voorgeschreven die kunnen leiden tot afwijkingen 

op het ECG, zoals geleidingsstoornissen. Het aantonen van structurele afwijkingen, of het 

beoordelen van nieuwe afwijkingen tijdens of na de behandeling kan alleen plaatsvinden op basis 

van een initieel ECG. 

 

Er is nagenoeg geen onderzoek naar de kosten-effectiviteit van een ECG.  
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De werkgroep is van mening dat ECG-gegevens voor het bepalen van het behandelregime 

zodanig van waarde zijn dat een ECG op ruime indicatie deel zou moeten uitmaken van het 

CGA van een patiënt, gezien de hoge prevalentie van cardiale problemen en het vaak niet bekend 

zijn van ECG afwijkingen. Daar komt bij dat een ECG registratie niet erg belastend is voor de 

patiënt en de beoordeling niet veel tijd en inspanning kost. 

 

Aanbevelingen 

De werkgroep beveelt aan een ECG op ruime indicatie uit te voeren. 
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Hoofdstuk 6 Behandelplan 
 

 

Uitgangsvraag 

Hoe worden de uitkomsten van het CGA verwerkt in een probleemanalyse en 

behandelplan? 

 

Overwegingen 

Zoals in de vorige hoofdstukken is beschreven, is het CGA een methode om systematisch de 

multipele problemen van (kwetsbare) ouderen op te sporen, te beschrijven en in een context te 

plaatsen. Het CGA leidt tot een integraal behandelplan, waarin de acute problematiek, de 

verwijsreden en de multicausale chronische problematiek staan beschreven.  

 

De probleemanalyse gebeurt op basis van alle componenten van het CGA, met aandacht voor de 

vier assen: de somatische, psychische, functionele en sociale as, inclusief de samenhang, 

interacties en cumulaties. 

 

Vanuit de probleemanalyse wordt een behandelplan opgesteld, met de concrete acties, adviezen 

en interventies. Tevens staat hierin welke persoon en discipline verantwoordelijk is voor een 

specifiek onderdeel van het behandelplan. Evaluatie van de eerdere doelstellingen dient een 

onderdeel te zijn van het behandelplan. Het uiteindelijke doel van het behandelplan is te komen 

tot een optimale zelfredzaamheid en kwaliteit van leven met een zo laag mogelijke zorgbehoefte, 

in relatie tot het (acute) probleem of de (acute) problemen waarvoor de patiënt werd verwezen. 

 

Voor een optimale effectiviteit van het CGA is het belangrijk dat de adviezen vanuit de 

probleemanalyse worden geïmplementeerd (Kuo et al., 2004; Stuck et al., 1993). Het gaat hierbij 

om het instellen van een vaak multidisciplinaire behandeling, het inzetten van ondersteuning om 

problemen te verminderen en het voorkomen van nieuwe problemen. Op deze wijze zijn 

negatieve gevolgen (zoals functionele achteruitgang, inadequate zorgconsumptie, (her)opname, 

verlies van kwaliteit van leven en institutionalisering) zo veel mogelijk te voorkomen. 

 

De uitvoering van het behandelplan verdient dan ook alle aandacht. Belangrijke aspecten hierbij 

zijn: wie neemt verantwoordelijkheid voor welke onderdelen van het behandelplan (klinisch 

geriater, huisarts of een andere medisch specialist), is er een discipline die de regie moet voeren, 

en welke discipline is daartoe (bij deze patiënt) het meest deskundig? Welke onderdelen gaan 
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terug naar de eerste lijn? En met wie moet de samenwerking gezocht worden? De klinisch 

geriater is een van de spelers in het veld van de zorg voor ouderen. Ieder speler heeft zijn eigen 

expertise, mogelijkheden en onmogelijkheden. Goede afstemming tussen deze spelers is van 

essentieel belang om een behandelplan effectief en efficiënt door te voeren. Er zijn wat dit betreft 

veel ontwikkelingen in de ouderenzorg, bijvoorbeeld diverse ketenzorgprojecten en de inzet van 

praktijkondersteuners bij huisartsen. Verdere uitwerking hiervan is in deze richtlijn niet 

aangewezen. In het recent verschenen rapport van de KNMG ‘Sterke medische zorg voor 

ouderen’ ( KNMG, 2010) wordt uitgebreid ingegaan op verbetering van de samenwerking en 

taakverdeling tussen de diverse medische disciplines voor de zorg aan kwetsbare ouderen.  

 

Veel medisch specialisten beperken zich tot specifiek handelen vanuit de hulpvraag van de 

patiënt. Maar door de brede analyse van het CGA komen vaak meer achterliggende problemen 

boven water. De geriater maakt een analyse waarbij preventie een belangrijk onderdeel is. 

Daarnaast zal de geriater aandacht hebben voor de zorgverlening door de huisarts, zoals 

glucosemeting, bloeddrukcontrole en medicatieadviezen (KNMG, 2007).  

 

De uitkomsten van het multidisciplinair overleg dienen structureel met patiënt dan wel wettelijk 

vertegenwoordiger te worden besproken. De patiënten/mantelzorgers dienen schriftelijke 

informatie en adviezen van de geriater over de patiënt te krijgen. 

 

Van belang is verder de afbakening van de taken in het behandelplan en de communicatie 

hierover. De beroepsgroep van geriaters vindt uitgebreide informatie aan de huisarts/verwijzer 

essentieel, in het belang van de uitvoering van de adviezen. Hierbij dienen onder andere de 

volgende punten aan de orde te komen: 

• Eventueel doorgemaakt delier en de eventuele leef-/medicatieadviezen; 

• Problematiek van de 4 assen (somatisch, psychisch, sociaal en functioneel); 

• Informatie verkregen vanuit heteroanamnese, waaronder klachtenverheldering, 

interview over de cognitieve functies, het gedrag en psychiatrische symptomatologie, indruk van 

het functioneren, sociale situatie en zorgconsumptie, indruk van het systeem en de belasting van 

de mantelzorger; 

• Aandachtspunten rond voeding en continentie. 

 

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap heeft in 2008 de richtlijn ‘Informatie-uitwisseling 

tussen huisarts en specialist bij verwijzingen’ herzien (NHG, 2008). In deze richtlijn geeft het 
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NHG aan op welke momenten de huisarts terugrapportage verwacht van de specialist in het 

ziekenhuis.  

 

De NHG geeft hierbij aan dat de snelheid van terugrapportage belangrijker is dan de 

volledigheid, gezien het belang voor de continue zorgverlening aan de patiënt en diens thuisfront. 

Ook het KNMG-rapport ‘Sterke medische zorg voor ouderen’ staat uitgebreid stil bij het contact 

tussen verwijzer en medisch specialist in het ziekenhuis (KNMG, 2010). 

 

Voor de toekomst dient er bovendien aandacht te komen voor de afstemming tussen de eerste en 

tweede lijn. Zo zouden de richtlijnen voor de eerste en tweede lijn niet met elkaar in tegenspraak 

moeten zijn. (voorbeeld: de NHG-standaard Dementie stelt dat er geen plaats is voor 

Acetylcholine-esteraseremmers bij de behandeling van dementie; de multidisciplinaire (CBO) 

richtlijn geeft aan dat er wel een indicatie voor is). 

 

Vanuit bovenstaande komt de werkgroep tot de volgende aanbevelingen voor behandelplan en de 

uitvoering daarvan. 

 

Aanbevelingen 

Probleemanalyse en een integraal behandelplan zijn een essentieel onderdeel van het CGA. 

In het behandelplan dient duidelijk te worden gesteld wie verantwoordelijk is voor een bepaald 

onderdeel. Evaluatie van de behandeldoelen dient structureel plaats te vinden. Patiënt en/of de 

mantelzorger dient geïnformeerd te worden over het behandelplan, zo nodig met schriftelijke 

informatie. 

 

In de verslaglegging aan de verwijzer dienen onder andere de volgende punten aan de orde te 

komen: 

• Eventueel doorgemaakt delier en de eventuele leef-/medicatieadviezen; 

• Problematiek van de 4 assen (somatisch, psychisch, sociaal en functioneel); 

• Informatie verkregen vanuit heteroanamnese, waaronder klachtenverheldering, interview over 

de cognitieve functies, het gedrag en psychiatrische symptomatologie, indruk van het 

functioneren, sociale situatie en zorgconsumptie, indruk van het systeem en de belasting van de 

mantelzorger; 

• Aandachtspunten rond voeding en continentie. 

Er dient tijdige verslaglegging plaats te vinden naar de verwijzer, met aandacht voor de vier assen. 
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Uitvoering van het behandelplan moet worden gewaarborgd; er moeten duidelijke afspraken en 

een taakverdeling zijn tussen de betrokken hulpverleners. 

 

De klinisch geriater is (mede) verantwoordelijk voor coördinatie van de implementatie van de 

adviezen. 
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Hoofdstuk 7 Indicatie voor CGA 
 

Uitgangsvraag 7 

a. Welke patiënt komt in aanmerking voor het CGA? 

b. Wat is in de ziekenhuissetting de optimale screeningsmethodiek voor het CGA? 

 

Uitgangsvraag 7a: Welke patiënt komt in aanmerking voor het CGA? 

In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke risicofactoren leiden tot functieverlies. Onafhankelijke 

voorspellers zijn: leeftijd, geslacht, diagnose en comorbiditeit (kanker), decubitus, een delier, 

cognitieve status (gemeten met of zonder MMSE in verschillende studies), depressiviteit, 

verminderde functionele status (ADL of IADL), voedingsstatus, mobiliteitstoornis of het gebruik 

van een loophulpmiddel, incontinentie, bedlegerigheid, sociale inactiviteit, institutionalisering, 

serum albumine en ziekenhuisopnameduur. Patiënten met één of meer van deze kenmerken 

komen in aanmerking voor een CGA. 

 

In hoofdstuk 4 wordt de waarde van het CGA beschreven. In de daar beschreven meta-analyses 

staat wie voordeel heeft bij het CGA. Het ligt voor de hand om bij deze patiëntencategorie een 

CGA toe te passen, ook vanuit kosteneffectiviteit. 

In de meta-analyse van Ellis uit 2005 worden als criteria beschreven: een combinatie van leeftijd, 

lichamelijke ziekte, geriatrische syndromen, verminderde functionaliteit en sociale problematiek. 

Patiënten die te gezond zijn (volledig zelfredzaam) of te ziek (terminale ziekte of gevorderde 

dementie) hebben geen baat bij een CGA. Gecontroleerde studies die deze criteria gebruikten, 

laten een significante verbetering zien op institutionalisering, overleving, functionele status, 

cognitie en polyfarmacie (Ellis et al., 2005).  

 

De meta-analyse van Baztan includeerde patiënten die verwezen werden voor acute ziekten 

waarvoor opname op de afdeling geriatrie noodzakelijk was. Het enige selectiecriterium was de 

leeftijd, waarbij meestal 70 jaar en een enkele keer 65 jaar als afkappunt worden gebruikt. De 

analyse noemt als risicofactoren een hogere leeftijd en afhankelijkheid voor de dagelijkse 

activiteiten. Geriatrische analyse en behandeling hebben een groter effect op deze factoren 

(Baztan et al., 2009).  
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Conclusies 

 

Niveau 1  

Patiënten met een combinatie van hoge leeftijd, lichamelijke ziekte, geriatrische 

syndromen, verminderde functionaliteit en sociale problematiek hebben baat bij een 

CGA. Bij patiënten die te gezond (volledig zelfredzaam) of te ziek (terminale ziekte 

of gevorderde dementie) zijn, heeft een CGA geen toegevoegde waarde. 

 

Bronnen: 

Ellis, 2005 

 

Overwegingen 

Verschillende studies hebben geen eensluidende criteria voor de inhoud van het CGA of voor de 

indicatie voor het CGA. Wel ligt het voor de hand dat de doelgroep bestaat uit patiënten die 

kwetsbaar zijn, een verhoogd risico hebben op kwetsbaarheid en een nieuw acuut of chronisch 

probleem hebben, waardoor de balans verder verstoord dreigt te worden. Deze mensen hebben 

een sterk risico op verminderde zelfredzaamheid en het meeste baat bij interventies die de 

zelfredzaamheid bevorderen.  

 

Te zieke patiënten, zoals terminale patiënten of patiënten met een vergevorderd stadium van 

dementie zonder acute problematiek, hebben geen baat bij een volledig CGA. Waarschijnlijk is 

het niet zinvol deze patiënten te (laten) beoordelen in de tweede lijn. 

 

Patiënten zonder afhankelijkheid bij de dagelijkse activiteiten, hebben waarschijnlijk ook geen 

baat bij een volledig CGA. Het zal bij deze patiënten vaak gaan om monomorbiditeit. De 

behandeling en zo nodig regie voor deze patiënten behoeft geen analyse met een CGA. 

Behoudens bovengenoemde kenmerken zijn er geen harde criteria voor welke patiënten wel of 

niet in aanmerking komen.  

 

Aanbeveling 

Voor het CGA komen in ieder geval patiënten met de volgende kenmerken in aanmerking: een 

combinatie van hoge leeftijd, lichamelijke ziekte, geriatrische syndromen, verminderde 

functionaliteit en sociale problematiek. Patiënten die zich zelfstandig nog goed kunnen redden of 

juist terminaal ziek zijn of lijden aan vergevorderde dementie, hebben geen baat bij een CGA. 
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Uitgangsvraag 7b. Wat is in de ziekenhuissetting de optimale screeningsmethodiek voor 

het CGA? 

 

Niet alle oudere patiënten komen in aanmerking voor het CGA. Het is belangrijk om te 

beoordelen welke patiënten die naar de tweede lijn worden verwezen daarvoor in aanmerking 

komen, of extra zorg nodig hebben. De begrippen die gebruikt worden voor selectie van een 

doelgroep zijn screening, casefinding en triage en worden hieronder gedefinieerd. 

 

Screening 

Screening of bevolkingsonderzoek is het onderzoeken van een in principe gezonde populatie om 

asymptomatische gevallen van een ziekte of aandoening op het spoor te komen, in de 

veronderstelling dat deze aandoening in een vroeg stadium misschien beter te behandelen is. De 

WHO criteria worden hier onder vermeld. 

 

 

WHO criteria for screening: 

The condition sought should be an important health problem for the 

individual and community.  

There should be an accepted treatment or useful intervention for patients 

with the disease.  

The natural history of the disease should be adequately understood.  

There should be a latent or early symptomatic stage. 

There should be a suitable and acceptable screening test or examination. 

Facilities for diagnosis and treatment should be available.  

There should be an agreed policy on whom to treat as patients.  

Treatment started at an early stage should be of more benefit than 

treatment started later.  

The cost should be economically balanced in relation to possible 

expenditure on medical care as a whole.  

Case finding should be a continuing process and not a once and for all 

project.  

Wilson and Jungner 1968 cited in Mak et al 1998:646  
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Screening is dus: vroegtijdige opsporing van risicofactoren om ziekten te voorkomen of 

vroegtijdige opsporing van ziekten om tijdig te kunnen behandelen en verergering van de ziekte 

tegen te gaan (MOVISIE / NJi /Vilans, 2010). In een afgeleide betekenis wordt screening ook 

buiten de preventieve gezondheidszorg gebruikt. Het betekent dan meestal een eerste grove 

schifting maken.  

 

Case-finding 

Case finding is in principe een onderdeel van screening (Wilson en Jungner, 1968). 

Universele screening is screening van alle individuen in een bepaalde categorie, 

bijvoorbeeld 65- plussers. Case finding is dan screening in een kleinere groep, bijvoorbeeld 

een groep 65-plussers met een verhoogd risico op functieverlies, vastgesteld met een 

positieve score op een screeningsinstrument. In deze groep kan dan actief gezocht worden 

naar specifieke problemen, en of een patiënt ook een geriatrische patiënt is op grond van 

deze problemen, met als doel vroegtijdig te kunnen behandelen of erger te voorkomen 

(Buchner et al., 1992; MOVISIE / NJi / Vilans, 2010). 

 

Triage 

Triage is thans vooral het beoordelen van slachtoffers bij grote(re) ongevallen, rampen en 

pandemieën, in verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van de verwondingen of 

ziektebeeld. Het wordt ook toegepast op de spoedeisende eerste hulp (SEH)-afdeling van 

ziekenhuizen en op de huisartsenpost om de urgentie van binnenkomende patiënten en 

telefonische oproepen te bepalen. Het doel is om prioriteiten te stellen en te bepalen welke 

patiënten het eerst medische hulp nodig hebben en welke patiënten korte of lange tijd kunnen 

wachten op hulp. Daarnaast wordt ook steeds meer aangegeven door wie de patiënt (eventueel) 

behandeld moet worden en wat het vervolgbeleid bij de klachten is.Triage van geriatrische 

patiënten is in deze context dus vooral van belang bij selectie aan de poort van SEH, polikliniek 

of huisartsenpost. Bij een acuut opgenomen ziekenhuispatiënt kan triage aan de orde zijn als het 

ziekenhuis beschikt over een klinische afdeling Geriatrie en de selectie van de patiënten voor deze 

afdeling met afspraken is geregeld.  

Ook in een andere context kan triage een rol spelen. Als een screeningsinstrument een laag-, 

midden- en hoogrisicocategorie aangeeft, kan soms gekozen worden om een van deze 

categorieën een speciaal interventietraject te laten volgen. Patiënten met een hoog risico op een 

val zouden bijvoorbeeld een andere interventie kunnen volgen dan patiënten met een 

middenrisico op een recidief val. In feite kan dan sprake zijn van een omgekeerde triage: 
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valpreventietraining is mogelijk minder geschikt voor hoogrisicopatiënten die vaak een cognitieve 

stoornis hebben en daarom meer gebaat zouden kunnen zijn bij een andersoortige interventie. 

 

Een vroegtijdige en systematische identificatie van geriatrische problemen is een eerste 

noodzakelijke stap in het voorkómen van onbedoelde en vermijdbare schade en het 

verbeteren van ziekenhuisuitkomsten voor kwetsbare ouderen. Door vervolgens enkele 

systematisch diagnostische meetinstrumenten in te zetten en door het daarna gericht 

toepassen van (preventieve) interventies kunnen deze problemen worden aangepakt. 

 

Een nieuwe ziekte, al dan niet gevolgd door ziekenhuisopname, is voor kwetsbare oudere 

patiënten risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties, zoals een infectie, 

ondervoeding, delirium, decubitus of bijwerkingen van medicatie. Veel van deze complicaties 

hebben functionele en/of cognitieve achteruitgang van de oudere patiënt tot gevolg. Bij een grote 

groep ouderen ontstaat onherstelbaar functieverlies als gevolg van deze problemen: de literatuur 

meldt percentages van 30 tot 60%. Functieverlies betekent dat deze ouderen vaak blijvend 

minder goed in staat zijn om zelfstandig dagelijkse activiteiten te verrichten. Dit leidt in het 

dagelijks leven tot een grotere afhankelijkheid, waardoor de zelfredzaamheid en het zelfstandig 

wonen worden bedreigd.  

 

Functieverlies is niet per definitie een onomkeerbaar proces. Kwetsbare ouderen kunnen baat 

hebben bij interdisciplinaire en integrale zorg. Het is daarom wenselijk dat in het ziekenhuis 

ouderen met een verhoogd risico op functieverlies tijdig, liefst direct bij opname, systematisch 

worden opgespoord voordat irreversibele beperkingen en andere negatieve gevolgen op latere 

termijn ontstaan. Nadat de hoogrisicopatiënt is geïdentificeerd, is het vervolgens wenselijk hem 

of haar te onderzoeken op geriatrische problemen. Vervolgens kan op basis daarvan een 

individueel, patiëntspecifiek zorg- en behandelplan worden opgestart gericht op herstel en/of 

behoud van functioneren (Coleman et al., 2006; Boult et al., 2008). 

 

In Nederland zou dit jaarlijks van toepassing kunnen zijn op naar schatting 50.000 tot 165.000 

ouderen bij wie ziekenhuis(her)opname, opname in een verpleeghuis of zelfs vroegtijdige sterfte 

kan volgen (de Rooij et al., 2007; Boyd et al., 2008). Een gelijktijdige aanwezigheid van meerdere 

geriatrische problemen, zoals geheugenstoornissen en/of delirium, verhoogd valrisico, 

ondervoeding, immobiliteit, incontinentie en polyfarmacie kunnen bijdragen aan deze verdere 

achteruitgang. Een deel van het functieverlies is niet te voorkomen, omdat het onderdeel is van 

het beloop van de specifieke ziekte of aandoening(en) van de patiënt. Een deel van het 
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functieverlies kan echter vermijdbaar zijn door vroegtijdige herkenning van risicopatiënten en 

gerichte preventieve zorg. Het voorkómen van complicaties draagt bij aan een spoedig herstel 

van de acute ziekte en aan behoud van onafhankelijkheid. Dit is van groot belang voor het 

welzijn en de kwaliteit van leven van de patiënt en voor zijn maatschappelijke omgeving. Het is 

mogelijk om deze complicaties te voorkomen en hiermee het functioneren en de 

overlevingskansen van oudere patiënten met multiproblematiek te vergroten door: 

- het vroegtijdig identificeren van risico’s 

-het inzetten van een combinatie van preventieve acties 

- gedurende de gehele opname kwalitatief hoge (basis)zorg te leveren die is afgestemd op 

ouderen.  

 

Onderbouwing 

Om snel, vroegtijdig en systematisch ouderen met een verhoogd risico op functieverlies te 

identificeren zijn meerdere screeningsinstrumenten ontwikkeld (zie tabel 1) en met elkaar 

vergeleken (Hoogerduijn et al., 2007), (Buurman et al., 2010). Deze instrumenten waren tot 

recent niet gevalideerd in een ziekenhuispopulatie (Hoogerduijn et al., 2010; Braes et al., 2009).  

 

Vaak wordt eerst een screeningsinstrument, zoals de ISAR, ingezet om patiënten te selecteren 

voor verdere beoordeling met gevalideerde geriatrische meetinstrumenten en daaraan gekoppelde 

interventies. Daarnaast bestaat een scala aan kwetsbaarheidschalen met uiteenlopende definities 

van kwetsbaarheid. Deze schalen worden ook vaak gebruikt voor selectie van patiënten, vooral 

voor researchdoeleinden. Internationaal is er een toenemende tendens voor het gebruik van de 

kwetsbaarheidscriteria volgens Fried (Fried et al., 2001). Deze zijn geoperationaliseerd en 

gevalideerd voor een eerstelijnspopulatie (Avila-Funes et al., 2008; Avila-Funes et al., 2009)(zie 

ook hoofdstuk 2).  

 

 



 

 
Tabel 6 Screeningsinstrumenten ten bate van vroegtijdige identificatie van ouderen met een verhoogd risico op functieverlies 
 
auteur instrument Setting Sensitiviteit Specificiteit   Oppervlak onder 

de ROC curve 
In Nederland 
gevalideerd voor 
ziekenhuis 
populatie 

McCusker 
1999 
(McCusker et 
al., 1999) 

Identification of 
Seniors At Risk (ISAR) 
cut-off 2 

Spoedeisende 
Hulp 

71% 57% Not described Not described 0.71 Ja 

 Cut-off 3 Spoedeisende 
Hulp 

44% 79% Not described Not described 0.71 Ja 

 Cut-off 4 Spoedeisende 
Hulp 

25% 91% Not described Not described 0.71 Ja 

Hoogerduijn 
2010  
(Hoogerduijn 
et al., 2010) 

Identification of 
Seniors At Risk in 
Hospital Patients 
(ISAR-HP) 

Ziekenhuis 93 39 36 94 0.67 (0.58 – 
0.77) 

Ja 

Sager 1996 
(Sager, 1996) 

Hospital Admission 
Risk Profile (HARP) 
(Low risk) 

Ziekenhuis 61 68 39 84 0.65 (0.54-0.75) Ja 

 (Intermediate risk) Ziekenhuis 40 81 41 80 0.60 (0.49-0.71)  
 (High risk) Ziekenhuis 21 89 38 77 0.56 (0.45-0.77)  
Huyse 
2001(Huyse et 
al., 2001) 

Care Complexity 
Prediction Instrument 
(COMPRI) 

Ziekenhuis 70 62 42 84 0.69 (0.59 – 
0.79) 

Ja 

Meldon 2003 
(Meldon et al., 
2003) 

TRST Spoedeisende hulp 78 48 33 87 0.63 
 

Nee 

Runciman 
1996 
(Runciman et 
al., 1996) 

Runciman 
questionnaire 

Spoedeisende hulp 85% 12% 14% 17% 0.49 Nee 

(Rowland et 
al., 1990) 1990 

Rowland questionnaire Spoedeisende hulp 23% 82% 18% 14% 0.53 Nee 

Min 2005 
(Min et al., 
2005) 

Vulnerable Elder 
Survey-13 (VES-13) 

Ziekenhuis & 
eerste lijn 

Niet vermeld Niet vermeld Niet vermeld Niet vermeld Niet vermeld Nee 

(Overgenomen (Hoogerduijn et al., 2010; Braes et al., 2009; Buurman et al., 2010) 

 



 

 

In een multicenter studie is het zorgmodel van de DEFENCE werkgroep gevalideerd bij 640 

acuut in het ziekenhuis opgenomen ouderen. Uit deze studie bleek dat bij ruim 30% van deze 

ouderen na het ziekenhuisontslag sprake was van functieverlies.  

Deze studie is tot dusver de eerste Nederlandse studie die een zorgsystematiek heeft gevalideerd 

die ontwikkeld is om functieverlies ten gevolge van ziekenhuisopname bij ouderen efficiënt op te 

sporen en doeltreffend aan te pakken (www.defencestudy.nl). Het DEFENCE-zorgmodel bestaat 

uit een screeningsinstrument (de voor Nederland gevalideerde ISAR-Identification of Seniors At 

Risk (McCusker et al., 1999) dat het risico op functieverlies vaststelt, waarna bij hoog-risico 

patiënten gevalideerde geriatrische meetinstrumenten worden toegepast met daaraan gekoppelde 

systematische interventies onder regie van een geriatrisch geschoold team. Dit is dus geen 

screeningsinstrument voor een volledig CGA, maar slechts de eerste stap tot screening. 

 

Daarnaast zijn thans meerdere onderzoeken gaande in het kader van het Nationaal Programma 

Ouderenzorg om naast de ISAR ook andere meetinstrumenten, zoals de GFI, verder te 

onderzoeken als screeningsinstrument ter beoordeling van het risico op functieverlies bij oudere 

ziekenhuispatiënten. Resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar. 

 

Conclusies 

Niveau 2 

Er is (nog) geen goed gevalideerd screeningsinstrument voor de ziekenhuispopulatie 

om patiënten te selecteren voor een CGA. 

 

Bronnen: 

McCusker, 1999 

Hoogerduijn, 2010 

 

Overwegingen 

In bijna geen enkel Nederlands ziekenhuis was tot voor kort een systematische aanpak ingebed in 

de standaardzorg aan oudere ziekenhuispatiënten (zie ook KNMG-standpunt Sterke Medische 

Ouderenzorg). Terwijl internationale studies hebben aangetoond dat een dergelijke 

zorgbenadering een gunstige invloed heeft op functiebehoud en voorkomen van heropnames 

(Coleman 2006). Er zijn meerdere pogingen om hier wel toe te komen (VMS-programma en 

onderzoek naar meerdere screeningsinstrumenten).  

 

 



 

 128

Aanbeveling 

Het is raadzaam om in de ziekenhuissetting systematisch te beoordelen (screening) welke 

patiënten in aanmerking komen voor het CGA. De optimale screeningsstrategie hiervoor is nog 

onvoldoende onderzocht. 
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Bijlage 1 Afkortingenlijst 
 

 

ADL Algemeen dagelijkse levensverrichtingen  
 
ALS Amyotrofische laterale sclerose 
 
BDL bijzondere dagelijkse levensverrichtingen 
 
BMI Body Mass Index 
 
CGA Comprehensive geriatric assessment 
 
CVA Cerebro Vasculair Incident 
 
CSI Caregiver Strain index 
 
EDIZ Ervaren Druk Informele Zorg (EDIZ) vragenlijst. 
 
GDS Geriatric Depression Scale 
 
IADL Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven 
 
MMSE Mini Mental State Examiniation 
 
MNA Mini Nutritional Assessment 
 
MUST De Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)  
 
ROC Reciever operating caracteristic 
 
SNAQ De Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ)  
 
ZBI Zarit Burden Interview  
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Bijlage 2 Evidence tabellen 
 



 

Evidence Tabel Hoofdstuk 3 
 
Uitgangsvraag: Wat zijn risicofactoren voor functionele achteruitgang bij frail elderly? 
 
Referentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal patiënten 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Setting en 
patiënten 
kenmerken 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

Hoogerduijn 
2006 

B 
Systematische 
review van 
A2/B studies 

Systematische 
review  
8 prospectieve 
cohortstudies of 
secundaire 
analyse van RCT 

325-2293 Studies: 
Bestudeerde 
variabelen 
voorspellers voor 
functionele 
achteruitgang, 
ziekenhuissetting 
 
Patiënten: 
elderly 

Setting: 
Ziekenhuis 
 
Patiënten: 
Leeftijd: 
>65 jaar 
 
 

ontslag uit 
zhs – 12 
maanden na 
binnenkomst 
zhs 

Odds ratio 
(OR), relatieve 
risico (RR) 

Factoren die het vaakst 
naar voren kwamen als 
significante voorspeller 
van functionele 
achteruitgang:  
leeftijd (4 studies), 
verminderde 
functionele status 
(ADL of IADL) (4 
studies), verminderde 
cognitieve functie (3 
studies), lagere IADL 
gemeten 2 weken vóór 
ziekenhuisopname (2 
studies), depressiviteit 
(2 studies) en 
ziekenhuisopnameduur 
(1 studie). 
Zie ook tabel 
hieronder. 

Onduidelijk wat 
methodologische 
kwaliteit van 
individuele 
studies is. 

McCusker, 
2002 

B 
Systematische 
review van 
A2/B studies 

Systematische 
review 
22 longitudinale 
studies 

76-23557 Gehospitaliseerde 
patiënten van >= 60 
jaar 

Setting: 
Ziekenhuis 
 
Patiënten: 
Leeftijd 
>60 jaar 

Ontslag uit 
zhs – 12 
maanden na 
ontslag 

Voorspellers 
van functionele 
achteruitgang 

Factoren die naar 
voren kwamen als 
significante voorspeller 
van functionele 
achteruitgang waren: 
leeftijd (4 studies): 
verminderde 
functionele status 
(ADL of IADL) (4 
studies), verminderde 
cognitieve functie (3 

De verschillen 
tussen de studies 
wat betreft 
studie-opzet, 
gebruikte 
meetinstrumenten 
en tijdstip van 
eindmeting 
bemoeilijken een 
goede vergelijking 
tussen studies. 
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Referentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal patiënten 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Setting en 
patiënten 
kenmerken 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

studies), lagere IADL 
gemeten 2 weken vóór 
ziekenhuisopname (2 
studies): depressiviteit 
(2 studies), en 
ziekenhuisopnameduur 
(2 studies) 
Factoren die in één 
studie werden 
genoemd zijn 
verminderde 
mobiliteit, het gebruik 
van een 
loophulpmiddel, lagere 
score op de MMSE als 
maat voor cognitie, 
maligniteit als 
comorbiditeit, verlaagd 
serum albumine, 
incontinentie, 
bedlegerigheid, 
aanvraag voor 
verpleeghuis voor 
opname, decubitus en 
verminderde sociale 
activiteit.  

Wel wijzen de 
studies dezelfde 
richting uit. 

Boult 1999 A2 secundaire data-
analyse van 
patiëntendata 
afkomstig van 
interventiegroep 
(outpatient GEM 
zorg) van een 
RCT 

251 ≥70 jaar 
verhoogd risico op 
ziekenhuisheropname 
 

Outpatient 
GEM 
 
Gem. 
leeftijd: 
78,7 (SD 
5,3) 
% vrouw: 
45% 

12 maanden risicofactoren Deelnemers met een 
score ≥ 4 op de 
DETERMINE 
checklist bij 
baselinemeting hadden 
een significant hoger 
risico (χ2=8,28, 
p=<0.,01) op 
functionele disability 
een jaar na de 
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Referentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal patiënten 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Setting en 
patiënten 
kenmerken 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

baselinemeting. 

Zelada 2009 B Prospectieve 
cohortstudie 

143, waarvan 68 
verwezen naar 
acute care 
geriatrische unit’ 
(I) en 75 naar 
conventionele 
‘care unit’ (C) 

ouder dan 65 jaar en 
acute medische 
pathologie 

Setting: 
Ziekenhuis 
 
Gem. 
leeftijd: 
I: 79,6 (SD 
6,8) 
C: 76,1 (SD 
7,2) 
% vrouw: 
42% 

9 maanden Incidentie 
OR 

Na 9 maanden bleek 
de incidentie van 
functionele 
achteruitgang 
significant hoger te 
zijn in de 
conventionele care 
unit groep (40% versus 
19%; p=0,01).  
De kans op 
functionele 
achteruitgang was ruim 
4 keer groter bij 
patiënten op een 
conventionele care 
unit (odds ratio: 4,24; 
95% BI: 1,50–11,99) 

Geen 
randomisatie 

Landefeld, 
1996 

B Gerandomiseerde 
prospectieve 
cohort studie 

641, 
gerandomiseerd 
doorverwezen 
naar 
acutegeriatrische 
unit of 
standaard zorg 

Ouder dan 70 jaar en 
acute medsiche 
pathologie 

Setting: 
Opleidings-
ziekenhuis 
 
Gem. 
leeftijd 
I 80.2 (SD 
6.9) 
C 80.3 (SD 
6.6) 
% vrouw 
67% 

3 maanden Percentage 
P-waarde 

Bij ontslag werden 65 
(21%) van de 303 
overlevende patiënten 
in de interventiegroep 
geclassificeerd als veel 
beter in termen van 
hun mogelijkhaden om 
ADL activiteiten uit te 
voeren, 39 (13%) als 
beter en 151 (50%) als 
onveranderd, 22 (7%) 
als slechter en 26 9(%) 
als veel slechter. In de 
groep die standaard 
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Referentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal patiënten 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Setting en 
patiënten 
kenmerken 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

zorg ontving, werden 
40 patiënten (13%) van 
de 300 overlevende 
geclassificeerd als veel 
beter, 33 (11%) als 
beter, 163 (54%) als 
onveranderd, 39 (13%) 
als slechter en 25 (8%) 
als veel slechter. (P = 
0.009). 
Het verschil tussen 
beide groepen bleef 
significant (P=0.04 ) in 
een multivariaat model 
gecontroleerd voor 
potentiële 
confounders. 
De lengte van 
ziekenhuisopname en 
ontslagprocedures 
waren vergelijkbaar in 
beide groepen. 
 

Broslawski, 
1995 

B Gerandomiseerde 
prospectieve 
cohort studie 

45 patiënten, 
gerandomiseerd 
doorverwezen 
naar 
acutegeriatrische 
unit of 
standaard zorg 

 Setting: 
Ziekenhuis 

6 maanden  Er bestonden geen 
verschillen in leeftijd 
of APACHE-II scores 
na 6 maanden follow-
up. Echter bij 
patiënten met lagere 
ADL en IADL scores 
waren de tijd 
doorgebracht op de 
intensive care en in het 
ziekenhuis 
respectievelijk twee en 
drie keer zo lang. 

Dit lijkt nogal 
open deur. 
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Referentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal patiënten 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Setting en 
patiënten 
kenmerken 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

Functionele status na 6 
maanden was niet 
gerelateerd aan leeftijd 
of Ernst van de ziekte, 
maar correleerde sterk 
met de tijd 
doorgebracht op de 
intensive care en 
verblijfsduur in het 
ziekenhuis. Leeftijd en 
ernst van de ziekte 
zouden niet gebruikt 
moeten worden om 
toekomstige 
functionele 
beperkingen te 
voorspellen. 
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Evidence tabel hoofdstuk 4 
 
Uitgangsvraag: Wat is de effectiviteit van het CGA? 
 

Refe-
rentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Interventie 
 

Controle  
 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

Stuck 
1993 

A1: meta-
analyse 
van 
‘controlle
d trials) 
(echter 
methodol
ogische 
kwaliteit 
van 
individuel
e studies 
niet 
beschreve
n)  
 

Systematische 
review met 
meta-analyse 
van 
gecontroleerde 
onderzoeken 
(CTs) 
GEMU:  
6 CTs 
OAS:  
4 CTs 
(IGCS, HHAS, 
niet 
meegenomen 
in deze tabel) 

GEMU: 504 
(I), 586 (C) 
OAS: 490 
(I), 509 (C) 

Geslacht, 
leeftijd en 
andere 
kenmerken: 
niet vermeld 
in review 
 

Inclusiecriteria: niet 
vermeld in review 
 
Exclusie van te 
gezonde personen: 
GEMU: 3/6 CTs 
OAS: 0/4 CTs 
 
Exclusie van 
personen met 
slechte prognose: 
GEMU: 2/6 CTs 
OAS: 3/4 CTs 

CGA op 
GEMU of 
OAS 

Standaard 
zorg 

≥ 6 
maanden 

Odds ratio’s en 
95%BIs voor:  
- sterfte 
- thuiswonen vs. 
institutionaliserin
g 
- (her)opname in 
zhs 
- functionele 
status  
- cognitieve status 

Significante resultaten en test voor 
heterogeniteit p≥0.10: 
GEMU: 
sterfte 12 mndn FU (6 CTs): OR=0.65 
(95%BI: 0.46-0.91)  
thuiswonen 12 mndn FU (? CTs): OR=1.68 
(95%BI: 1.17-2.41) 
functionele status ≥12 mndn FU (? CTs): 
OR=1.72 (95%BI: 1.06-2.80) 
cognitieve status ≥6 mndn FU (? CTs): 
OR=2.00 (95%BI: 1.13-3.55) 
 

Randomisatiemethode: niet vermeld 
in review 
Blindering van beoordelaars: niet 
vermeld in review 
Loss to follow-up/intention to treat 
analyse: niet vermeld in review 
Voor uitkomstmaten thuiswonen, 
functionele en cognitieve status niet 
vermeld hoeveel studies in meta-
analyse zijn meegenomen. 
Geen patiënteninclusiecriteria 
vermeld 
Gezocht in Medline en via 
referenties van gevonden artikelen, 
deskundigen en abstracts van 
congressen 

Ellis 
2005 

A1: meta-
analyse 
van 
‘randomis
ed 
controlled 
trials) 
(echter 
methodol
ogische 
kwaliteit 
van 
individuel
e studies 
niet 
beschreve
n)  
 

Systematische 
review van 
gerandomiseer
de 
gecontroleerde 
onderzoeken 
(RCTs) 
 
GEMU: 10 
RCTs 
 
(IGCS niet 
meegenomen 
in deze tabel) 

GEMU: 
n=6047 
 

GEMU: 
>65 jaar, 
medische, 
chirurgische, 
functionele 
of frailty 
problemen 
 

Inclusiecriteria: 
‘Inpatient GCA’ 
Algemene gemengde 
ouderenpopulatie 
 
Exclusie: 
Ziekte-specifieke 
ouderenpopulaties 

CGA op 
GEMU  

Standaard 
zorg 

niet 
vermeld 
in review 

Odds ratio’s en 
95%BIs voor:  
- sterfte 
- thuiswonen vs. 
institutionaliserin
g 
- (her)opname in 
zhs 
- functionele 
status  
- cognitieve status 

Sterfte: 
GEMU (10 RCTs, n=6047): OR=0.95 
(95%BI: 0.84-1.08) 
Thuiswonen*: 
GEMU+IGCS (15 RCTs, n=5933): 
OR=1.16 (95%BI: 1.04-1.30) 
* significant effect hoofdzakelijk door 
GEMU 

Randomisatiemethode: niet vermeld 
in review 
Blindering van beoordelaars: niet 
vermeld in review 
Loss to follow-up/intention to treat 
analyse: niet vermeld in review 
Voor uitkomstmaten functionele en 
cognitieve status geen meta-analyse 
gedaan. 
Gezocht in Medline, Embase, 
Cinahl, Dare, Central  

Kuo 
2004 

A2/B 
(alle 
studies 
RCTs, 
blindering 
van 
beoordela
ar in 
meeste 
studies 
niet 
vermeld 
of niet 

Systematische 
review van 
gerandomiseer
de 
gecontroleerde 
onderzoeken 
(RCTs) 
 
9 RCTs 
geincludeerd 
 

CGA: 1885 
Standaard 
zorg: 1865 

Gemiddelde 
leeftijd: 75.1 
± 2.2 (SD) 
(71-79) 
Geslacht en 
andere 
kenmerken: 
niet vermeld 
in review 

Inclusiecriteria: niet 
vermeld in review 
 

Outpatient 
CGA 

Standaard 
zorg 

Gem. 15.7 
± 8.1 
(SD) 
maanden 

Gecombineerde 
sterfte risico ratio 
(mortality risk 
ratio; RR) 

RR=0.95 (95%BI: 0.82-1.12) Randomisatiemethode: niet vermeld 
in review 
Blindering van beoordelaars: niet 
vermeld in review 
Loss to follow-up/intention to treat 
analyse: niet vermeld in review 
Gezocht in Medline en via 
referenties van (overzichts)artikelen 
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Refe-
rentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Interventie 
 

Controle  
 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

gedaan) 

Baztan, 
2009 

 Systematische 
review van 
gerandomiseer
de en niet-
gerandomiseer
de trials en 
case-control 
studies 
 
11 studies 
geïncludeerd 

34-764 >65 jaar en 
opgenomen 
voor acute 
medische 
klachten 

Primaire analyses, 
onderzoek 
uitgevoerd op 
geriatrisch of 
standaard afdeling 

Acute 
geriatrische 
opname 
afdeling 

Standaard 
zorg 

0-12 
maanden 

Odds ratio’s voor 
functionele 
achteruitgang, 
sterfte en 
thuiswonen 

De gerandomiseerde trials lieten zien dat 
ouderen die opgenomen werden op een 
acute geriatrische opname afdeling een lager 
risico op functionele achteruitgang hadden 
(gecombineerde odds ratio 
0.82,95%confidence interval 0.68 to 0.99) 
bij ontslag, dan patiënten die werden 
opgenomen op een standaard afdeling. Ook 
konden patiënten die werden opgenomen 
op een acute geriatrische afdeling vaker 
terugkeren in een zelfstandige leefsituatue 
(1.30, 1.11to 1.52), maar er was geen 
verschil in het aantal sterfgevallen (0.83, 
0.60 to1.14). Global analyse van de 
resultaten van alle studies liet zien dat deze 
vergelijkbaar waren. 
 

Vijf gerandomiseerde trials, vier niet-
gerandomiseerde trials en twee case-
controle studies warden geïncludeerd 
 

Van 
Craen, 
2009 

A2/B: 
meta-
analyse 
van 
‘randomis
ed 
controlled 
trials’ en 
controlled 
trials with 
parallel 
controls’ 
(van 
(gescoord
e) 
variabele 
methodol
ogische 
kwaliteit, 
inhoud 
CGA ook 
niet goed 
beschreve
n)  
 

Systematische 
review van 
gerandomiseer
de 
gecontroleerde 
onderzoeken 
(RCTs) en 
controlled trials 
with parallel 
controls’ op de 
GEMU 
 
13 artikelen die 
7 studies 
beschrijven 

N= 4759 
I=2256 
C=2324 

Gemiddelde 
leeftijd 
geïncludeerd
e studies 
varieert van 
74 tot 82 
En de 
patiënten 
zijn zowel 
vanaf thuis 
of 
verzorgingsh
uis 
opgenomen 
als vanuit de 
eerste hulp 
doorgestuur
d 

Van elke studie werd 
een 
methodologische 
score gemaakt op 
basis van de 
volgende criteria: 
Duidelijke 
beschrijving van de 
GEMU, 
randomisatie, 
blindering van 
patiënten, 
vergelijkbare 
groepen bij opname, 
duidelijk beschreven 
in- en 
exclusiecriteria, 
identieke standaard 
programma’s voor 
beide groepen, 
intention to treat 
analyse, complete 
follow-up, indetical 
appraisal of 
outcomes 

CGA werd 
uitgevoerd 
om 
doelgerichte 
interventie te 
starten, 
GEMU was 
de primaire 
interventie 
 
 

Standaard 
zorg 

Minstens 
48 uur in 
de 
GEMU, 
follow-up 
12 
maanden 

Mortaliteit, 
institutionalisatie, 
functionele 
achteruitgang, 
heropname, 
verblijfsduur 

GEMUs zijn heterogeen en CGA is slecht 
beschreven. 
Uit meta-analyse bleek dat minder 
functionele achteruitgang optreedt na 
ontslag van de GEMU (RR=0.87 95% BI 
[0.77-0.99]) en een lager percentage 
patiënten is geïnstitutionaliseerd na een jaar 
(RR=0.78, 95% BI [0.66-0.92]). Voor de 
andere uitkomstmaten verschilden de 
resultaten niet significant ten opzichte van 
standaard care. 
 

Dit review bevat 3 studies die Baztan 
ook heeft geïncludeerd, en 4 studies 
die Baztan heeft uitgesloten. 
Commentaar op deze uitsluiting is 
gepubliceerd op de BMJ site  
Acute Geriatric Units: An 
Incomplete Story? 
(6 February 2009)G. Ellis et al  
 
Reactie is door Baztan et al ook 
gepubliceerd op de BMJ site  
Author's reply  
Juan J. Baztán, et al (BMJ, 22 
February 2009)  
Ze zijn door Bazten uitgesloten 
omdat ze zich richten op subacute 
Care  
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Hoofdstuk 5 Evidence tabel 5.4 Heteroanamnese 
 
Uitgangsvraag: Behoort een heteroanamnese standaard onderdeel te zijn van een CGA? 
 

Refe-
rentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Indextest 
 

Referentietest 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

De 
Jonghe 
1997 

B  
(DSM 
alleen bij 
inpatients 
gedaan) 

Diagnostisch 
accuratesse 
onderzoek 
 

299 
opeenvolg
ende 
informant
en in 
Psychiatri
sch 
geriatrisch 
ziekenhuis 
in NL 
 

124 
inpatients en 
156 
outpatients 
Gem. 
Leeftijd: 
77,7 jr (SD 
8,9).  
M/F: 40%/ 
60% 
Van 
inpatients 
49 dementie 
en 33 
pschych 
stoornis 

Niet 
beschreven 

IQCODE 
(Nederlan
dse versie) 
Dementia 
Screening 
Test 
(ADS)  
Nurses' 
Behaviour
al Rating 
Scale 
for 
Geriatric 
Inpatients 
(GIP) 

DSM-III-R 
classificatie 
Amsterdam 
Dementia Screening 
Test (ADS)  
Nurses' Behavioural 
Rating Scale 
for Geriatric 
Inpatients (GIP) 

Correcte 
classificatie van 
dementie of 
psych stoornis 
Spearman 
correlatie 
Screenen op 
cognitieve 
achteruitgang 

Correcte classificatie volgens DSM-III-R: 
87,8% dementie (n=49) 
78,8% psychiatrische stoornis (n=33) 
(bij cut-off van 3,9 punten) 
Correlatie IQCODE en ADS (n=177): -0,62 
Correlatie IQCODE en GIP (n=102): 0,71 
voor geheugenstoornis 
Correlatie IQCODE en global assessment 
of severity of dementia (n=102): 0,72 

Opeenvolgende patiënten: 
Opeenvolgende informanten, maar 
19 informanten konden IQCODE 
niet volledig invullen 
Alle patiënten index en 
referentietest: 
Nee, alleen inpatients DSM-III 
Blindering van beoordelaar: 
Ja, voor IQCODE 
 

MacKi
nnon 
1998 

A2/B 
(onduide 
lijk of het 
ging om 
opeenvolg
ende 
patiënten) 

Diagnostisch 
accuratesse 
onderzoek 
 

106  Gem. 
Leeftijd: 
80,3 jr (SD 
8,1).  
M/F: 30/76 
58/106 
patiënten 
dementie 
(55%) 

Franssprekend IQCODE 
MMSE 

DSM-IV  
 

Voorspelling van 
dementie met 
‘area under 
receiver operating 
characteristic 
curve‘ (AUC) 

AUC MMSE+ IQCODE vs IQCODE: 
0,96 vs 0,89 (p<0,01) 
AUC MMSE+ IQCODE vs MMSE:  
0,96 vs 0,92 (p<0,05) 
Sensitiviteit (Se), specificiteit (Sp) en positief 
voorspellende waarde (PPV): 
Weighted sum (Pr(case)≥0,5): 0,93 Se, 0,85 
Sp en 0,89 PPV 
MMSE (23|24) or IQCODE >4: 0,93 Se, 
0,81 Sp en 0,86 PPV 

Opeenvolgende patiënten: 
onduidelijk 
Alle patiënten index en 
referentietest: 
Ja, MMSE, IQCODE en DSM 
Blindering van beoordelaar: 
Ja, voor IQCODE en MMSE 
55% dementie (clinical sample) 
Screenen op dementie 
In geriatrisch ziekenhuis en 
geheugenkliniek academisch zhs 
Zwitserland 

Knafelc 
2003 

A2/B 
(onduide 
lijk of het 
ging om 
opeenvolg
ende 
patiënten) 

Diagnostisch 
accuratesse 
onderzoek 
 

519 
waarvan 
323 beide 
MMSE en 
IQCODE 
en 
Engelsspr
ekend 

Gem. 
Leeftijd: 
74,4 jr (SD 
8,8).  
M/F: 
120/203 
229 /323 
patiënten 
dementie 
(71%) 
 

Engelsspreken
d 

IQCODE 
MMSE 

DSM-III-R  
 

Voorspelling van 
dementie met area 
under ROC 

AUC MMSE+ IQCODE vs IQCODE: 
0,89 vs 0,82 (p<0,01) 
AUC MMSE+ IQCODE vs MMSE: 0,89 
vs 0,86 (p=0,06) 
Sensitiviteit (Se), specificiteit (Sp) en positief 
voorspellende waarde (PPV): 
Weighted sum (Pr(case)≥0,5): 0,91 Se, 0,63 
Sp en 0,86 PPV 
 

Opeenvolgende patiënten: 
onduidelijk 
Alle patiënten index en 
referentietest: 
Nee, 323/519 MMSE en IQCODE 
Blindering van beoordelaar: 
Ja, voor IQCODE en MMSE 
71% dementie (clinical sample) 
Zelfde methode als MacKinnon 
1998. 
Screenen op dementie. 
Geheugen kliniek geriatrisch 
ziekenhuis Australië 
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Refe-
rentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Indextest 
 

Referentietest 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

MacKi
nnon 
2003 

A2/B 
(onduide 
lijk of het 
ging om 
opeenvolg
ende 
patiënten) 

- Diagnostisch 
accuratesse 
onderzoek 
- community 
sample Canada 
- Screenen op 
dementie 

945 
waarvan 
646 beide 
MMSE en 
IQCODE 

Gem. 
Leeftijd: 
76,5 jr (70-
97).  
M/F: 
52%/48% 
36/646 
patiënten 
dementie 
(6%) uit 
community 
sample 
Canada 

Niet 
beschreven 

IQCODE 
MMSE 
 

DSM-III-R  
 

Voorspelling van 
dementie met area 
under ROC 

AUC MMSE+ IQCODE vs IQCODE: 
0,92 vs 0,86 (p=0,02) 
AUC MMSE+ IQCODE vs MMSE: 0,92 
vs 0,87 (p=0,09) 
Sensitiviteit (Se), specificiteit (Sp) en positief 
voorspellende waarde (PPV): 
Weighted sum (Pr(case)≥0,5): 0,50 Se, 0,97 
Sp en 0,53 PPV 
MMSE (23|24) or IQCODE >4: 0,58 Se, 
0,94 Sp en 0,38 PPV 
MMSE (26|27) or IQCODE >3,6: 0,92 Se, 
0,78 Sp en 0,20 PPV 

Opeenvolgende patiënten: 
onduidelijk 
Alle patiënten index en 
referentietest: 
Nee, 646/945 MMSE en IQCODE 
Blindering van beoordelaar: 
Ja, voor IQCODE en MMSE 
6% dementie (community sample) 
Zelfde methode als MacKinnon 
1998 
Screenen op dementie. 
 

Flicker 
1997 

A2/B 
(geen 
opeenvolg
ende 
patiënten 
bij ACAT 
sample) 

Diagnostisch 
accuratesse 
onderzoek 
 
 
 

MC: 
437 
opeenvolg
ende 
patiënten 
waarvan 
299 beide 
MMSE en 
IQCODE 
en 
Engelsspr
ekend 
ACAT: 
At 
random 
100 
patiënten 
geselectee
rd die bij 
ACAT 
kwamen 
waarvan 
87 
consent 
gaven 

MC: 
Gem. 
Leeftijd: 
73,4 jr (SD 
9,3).  
M/F: 
113/186 
216/299 
patiënten 
dementie 
(72%) 
ACAT: 
Gem. 
Leeftijd: 
79,7 jr (SD 
8,9).  
M/F: 30/48 
32/78 
patiënten 
dementie 
(41%) 

Niet 
beschreven 

IQCODE 
MMSE 
 

DSM-III-R  
 

Voorspelling van 
dementie met area 
under ROC 

Sensitiviteit (Se) en specificiteit (Sp): 
MMSE (23|24) or IQCODE (3,79|3,80): 
ACAT: 0,83 Se en 0,83 Sp  
MC: 0,71 Se en 0,83 Sp  
MMSE (23|24) or IQCODE (3,89|3,90): 
ACAT: 0,79 Se en 0,94 Sp  
MC: 0,68 Se en 0,85 Sp 
MMSE (23|24) or IQCODE (3,99|4,00): 
ACAT: 0,75 Se en 0,94 Sp  
MC: 0,65 Se en 0,85 Sp 

Opeenvolgende patiënten: 
Ja, bij outpatients 
Alle patiënten index en 
referentietest: 
Nee, 299/437 MMSE en IQCODE 
Blindering van beoordelaar: 
Niet beschreven 
72% dementie (MC) en 41% 
dementia (ACAT) 
Screenen op dementie 
outpatients geheugenkliniek (MC) en 
random selectie patiënten verwezen 
naar  
aged care assessment team (ACAT) 
Autralie 

Diesfel
dt 2007 

C 
(retrospec
tief 
dossieron
derzoek) 

- Diagnostisch 
accuratesse 
onderzoek 
- bezoekers van 
patiënten op 
psychogeriatris
che 
dagbehandeling 
die IQCODE 
hadden 
ingevuld en die 
terug te vinden 
was in dossier 
van de patiënt 
Nederland 

238 
patiënten 
waarvan 
169 een 
IQCODE 

Gem. 
Leeftijd: 
78,6 jr (SD 
5,8).  
M/F: 
34%/66% 
89% van de 
patiënten 
dementie  

Patiënten die 
van januari 
2000 - juli 2006 
met 
dagbehandeling 
zijn begonnen 
en waarvan 
IQCODE was 
ingevuld 

IQCODE 
 

DSM-IV  
CST12 (Cognitieve 
Screening Test) 
5AT (5 
Afbeeldingen Test) 
CWp 
(Categoriegebonden 
Woordproductie) 
EMCT (Expanded 
Mental Control 
Test)  
BDS (Behavioral 
Dyscontrol Scale) 
ADS5 
(Amsterdamse 

Correlaties Zie onder tabel 1 Opeenvolgende patiënten: 
onduidelijk 
Alle patiënten index en 
referentietest: 
Nee, 169/238  IQCODE 
Blindering van beoordelaar: 
Niet beschreven 
89% dementie 
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Refe-
rentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Indextest 
 

Referentietest 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

- Screenen op 
dementie 

DementieScreenings
test) 

Hannu
m, 
2007 

C Diagnostisch 
accuratesse 
onderzoek 

438 frail 
elderly 

Frail elderly 
veterans, 55 
jaar en ouder 

Veteranen van 
55 jaar of 
ouder, die zorg 
ontvingen van 
een 
geïdentificeerde 
primary care 
arts in een VA 
ambulatory 
primary care 
clinic, en  
die twee of 
meer 
beperkingen 
hebben in 
ADL 
activiteiten of 
die hulp nodig 
hebben bij 
medicijnen 
innemen. 

Patient 
centered 
family 
focused 
care 
(PCFFC) 
vragenlijst 

objective burden ADL 
beperkingen, 
kwaliteit van zorg 
volgens de patiënt 
 

Metingen van PCFFC waren positief 
geassocieerd met ADL beperkingen van de 
patiënt (p=0.04) en de kwaliteit van zorg 
volgens de patient (P<0.001). 

Om caregiver assessment te vertalen 
in de klinische praktijk is training 
nodig 

Long, 
1998 

C Diagnostisch 
accuratesse 
onderzoek 

340 paren 
van frail 
elderly en 
verzorger 

>65 jaar  Elder-
proxy 
response 

Self-reports bij older 
person en medical 
history 

ADL 
IADL 
Medische 
geschiedenis 

ADL items overeenkomst van 97%-100%, 
IADL overeenkomst 72-94% 
Medische geschiedenis overeenkomst 76-
98% 
Respons bias marginaal beïnvloedt door 
caregiver burden F=1.75, de response bias 
nam toe bij een grotere zorglast OR=1.10 
[1.00; 1.19], bias groter bij kinderen. 
Depressiviteit van de verzorger had geen 
invloed op de mate van overeenkomst. 
Maar bij een hoge caregiver burden kan de 
functionele status en IADL veel slechter 
lijken. 

Het is me niet geheel duidelijk of de 
gegevens van de verzorger 
vergeleken werden met rapportage 
door de patiënt of met hun medische 
dossier 
 
Interessant artikel, aanvragen! 
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Tabel 1. Correlaties tussen IQCODE en cognitieve tests. Pearson correlaties onder de diagonaal. Spearman rangcorrelaties boven de 
diagonaal. N = 160-169. 

  IQCODE16 IQCODE7 CST12 5AT Herkennen CWp EMCT BDS ADS5 

IQCODE16 - 0,93 -0,18 -
0,17 

-0,14  -0,19 -0,16 -0,09  -0,23 

IQCODE7 0,93 - -0,15 -
0,13  

-0,08  -0,18 -0,18 -0,12  -0,22 

CST12 -0,20 -0,17 - 0,36 0,36 0,34 0,46 0,36 0,56 

5AT -0,16 -0,13  0,40 - 0,31 0,44 0,45 0,44 0,57 

Herkennen -0,17 -0,10  0,40 0,30 - 0,12  0,13  0,10  0,33 

CWp -0,16 -0,16 0,34 0,43 0,10  - 0,52 0,46 0,53 

EMCT -0,17 -0,21 0,50 0,48 0,11  0,52 - 0,62 0,60 

BDS -0,12  -0,13  0,35 0,48 0,05  0,46 0,67 - 0,65 

ADS5 -0,25 -0,24 0,57 0,60 0,35 0,50 0,66 0,64 - 

Legenda: IQCODE7 = subset van zeven items. CST12 = Cognitieve Screening Test (somscore over de eerste twaalf items). 5AT = Vijf Afbeeldingen 
Test (somscore over drie trials).  

CWp = Categoriegebonden Woordproductie. EMCT = Expanded Mental Control Test. BDS = Behavioral Dyscontrol Scale. ADS5 = Amsterdamse 
Dementie-Screeningstest (eerste vijf subtests).  

Cursief gedrukte coëfficiënten zijn niet significant (p > 0,05; tweezijdig). 
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5.6 Sociale anamnese 
 
Uitgangsvraag 1 Is er meerwaarde voor de patiënt om aandacht te besteden aan de belasting van mantelzorgers? 
 
Deelvraag 1: Welke patiëntengroepen geven veel belasting aan mantelzorgers? 
 

Refe-
rentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Indextest 
 

Referentie
test 
 

Uitkomst
maten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

Referentie 
 
 

Kuzuya
, 2006 

C Cross-
sectioneel 
onderzoek 

1478 paren  Community 
dwelling frail 
elderly >65 
jaar. 
 

 ZBI score geen Cross-
sectioneel 

Zarit burden 
interview 

Gemiddelde ZBI score voor een patiënt die 
gevallen was, was significant hoger dan voor 
patiënten zonder vallen. 
Mannen, met een geschiedenis van vallen, 
gedragsveranderingen en dementie hadden 
de hoogste ZBI scores in vergelijking met 
andere patiënten 

Open deur 

Asami, 
2002 

C Cross-
sectioneel 

?? Elderly 
patients met 
osteoarthriti
s van de 
heup 

Elderly patients met 
osteaoarthritis van 
de heup 

 Frail 
elderly die 
regelmatig 
een zuster 
bezoeken 

  Verzorgers van patiënten met weinig 
problemen bij het uitvoeren van ADL en 
die niet dement zijn, ervaren weinig last als 
verzorger. 

Dit is een open deur! 
Artikel niet beschikbaar. 

Razani, 
2007 

C Cross-
sectioneel 
onderzoek 

34 paren, 
patiënten 

Milde 
dementie en 
thuiswonend 

Milde dementie 
(MMSE>17) 

geen geen ? Functionele status 
volgens de 
informant, 
Verzorger 
belastings-
vragenlijst, 
Korte symptom 
inventarisatie 

ADL volgens de verzorger en 
verzorgerbelasting en psychosociale stress 
waren gerelateerd (r=-0.34 to -0.71, P<0.05) 
Relatie tussen de DAFS (prestatie-
gebaseerd) ADL maat en verzorgers 
belasting of stress scores (r= -0.32 to -0.43, 
P<.05). 

Geeft geen antwoord op de 
onderzoeksvraag. 

Cuijper
s, 1997 

C Cross 
sectioneel 

73 caregivers Niet dement ? General 
Health 
Questionnair
e 

Vergelijki
ng met de 
algemene 
populatie 

burden Ongeveer kwart 
van de verzorgers 
voelde zich zwaar 
belast. 
Geslacht van de 
caregiver, van de 
patiënt, tijd 
besteed aan 
verzorging, aantal 
verzorgingstaken 
en de hoeveelheid 
steun van anderen 
was geassocieerd 
met de belasting 
van de verzorgers 

? Niet geschikt, beschrijft de belasting 
van verzorgers van niet 
dementerende patiënten 
Geeft geen antwoord op de 
onderzoeksvraag. 
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Refe-
rentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Indextest 
 

Referentie
test 
 

Uitkomst
maten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

Referentie 
 
 

Brotma
n, 1994 

C Cross-
sectioneel 

86 
verzorgers 

Verzorgers 
die voor een 
patiënt van 
>60 zorgden 
en die 
Engels of 
Frans 
spraken 

Joodse gemeenschap 
in Montreal 

geen geen Demograf
ische 
kenmerke
n, 
functionel
e status 
van de 
patient, 
gebruik 
van 
thuiszorg, 
en 
behoeften 
vragenlijst 

75% maakte geen 
gebruik van 
formele zorg, 
ongeveer de helft 
van de verzorgers 
was ontevreden 
met de aandacht 
van het 
gezondheidszorgs
ysteem, eenderde 
was getresst, 
depressief, had 
last van 
schuldgevoelens 
en isolatie 

 Geeft geen antwoord op de 
onderzoeksvraag. 
 

Thomp
son, 
1993 

C Cross-
sectioneel 

217 
verzorgers 

Frail elderly 
Leeftijd? 

? Social 
support 

 burden Social 
engagement en 
recreatie 
verminderen de 
last bij de 
verzorgers 

De belasting van verzorgers vermindert als 
deze regelmatig met vrienden en familie 
kunnen ontspannen. Mogelijk kunnen de 
interventies zich hierop richten. 

Geeft geen antwoord op de 
onderzoeksvraag. 
Niet geschikt: alleen gericht op 
perspectief verzorgers 

Baumg
arten, 
1992 

C Cross-
sectioneel 
interviews 

?? Verzorgers 
van demente 
ouderen 

Dementie 
??? 

 Verzorger
s van 
ouderen 
die een 
cataract 
chirurgie 
moesten 
ondergaan 

Psycholog
ische en 
fysieke 
gezondhei
dsproble
men 

Verzorgers van 
patiënten met 
dementie werden 
significant 
zwaarder belast 
dan van cataract 
patiënten. 
De verzorging 
was zwaarder 
voor de partner 
dan voor de 
kinderen. Meer 
gedragsstoornisse
n bij de patient 
leiden tot meer 
morbiditeit bij de 
verzorgers. 

Dit zou kunnen betekenen dat de verzorger 
te weinig aandacht krijgt en dat er meer 
support services zouden moeten zijn. 

Geeft geen antwoord op de 
onderzoeksvraag. 
Niet geschikt: alleen gericht op 
perspectief verzorgers 
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Deelvraag 2: Wat zijn de gevolgen van deze grote belasting van mantelzorgers? 
 

Refere
ntie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Interventie 
 

Controle  
 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

Brown, 
1990 

C Cross-
sectioneel 

109 ? > geen geen geen Gebruik van 
lange termijn hulp 

Hoge last bij verzorgers voorspelde het 
gebruik van thuishulp en opnames in 
verzorgingshuis 

Niet geschikt: beschrijft belasting 
van verzorgers 
 

McFall, 
1992 

C Cross-
sectioneel 

940 ? ?  Continuo
us 
communit
y 
residents 

 Relatie tussen 
belasting 
verzorgers en 
verpleeghuisopna
mes 

? Aanvragen? 
Beschrijft relatie tussen verzorger 
belasting en opname in verpleeghuis 
van patiënten. 
Wel erg oud 

 

Deelvraag 3: Wat voor interventies kunnen worden uitgevoerd om de belasting van mantelzorgers te verminderen 
 

Refe-
rentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Interventie 
 
 

Controle 
 

Follow-up 
 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 

Overige opmerkingen 
 
 

Andren
, 2008 

B Interventiestud
ie met 
controlegroep 

Interventiegr
oep: 153 
familie 
mantelzorge
rs, 
controlegroe
p: 155 
familie 
mantelzorge
rs  

Demente 
patiënten 
avn 70 jaar 
en ouder 

Counselling 
5 wekelijkse 
counseling sessies en 
en drie maanden 
durende converstaie 
groep 

Usual care 5 jaar of 
tot de 
dood of 
verhuizing 
naar een 
verpleegh
uis 

institutionalisatie Het duurde significant langer (tot 6 
maanden) voordat patiënten uit de 
interventiegroep werden opgenomen in een 
verpleeghuis en ze konden ook significant 
langer thuis blijven wonen dan patiënten in 
de controle groep 

Niet gerandomiseerd, twee 
verschillende groepen gevormd op 
basis van woonlocatie 
 
Family caregivers bestonden uit 
partners, kinderen en vrienden. 

Gaugle
r, 2008 

B Gerandomiseer
de 
interventiestudi
e met 
controlegroep 

406 partner 
mantelzorge
rs 

Community 
dwelling 
demente 
patiënten 

Counselling: zes 
sessies individuele 
en familie 
Support Group 
participation 
Toegang tot 
telefonische 
counselling 

Usual care Voor 12% 
van de 
patiënten 
is dit >10 
jaar 

Zarit Burden 
Interview en 
Geriatric 
Depression Scale 

Burden and depressive symptoms were 
significantly lower for caregivers in the 
treatment group than for controls receiving 
usual care at the time of and after 
institutionalization. Nursing home 
admission itself significantly reduced burden 
and depressive symptoms in the 
intervention and control groups. 

De mediane en gemiddelde follow-
up duur is niet gegeven. 
 
Mantelzorg werd verricht door de 
partner van de patiënt. 

Mittel
man, 
2004 

B Gerandomiseer
de 
interventiestudi
e met 
controlegroep 

406 spouse 
caregivers 

Demente 
patiënten 

Counseling and 
support treatment: 
individual and family 
counseling, support 
group participation 
and ad hoc 
counselling 

Usual care 3 jaar Geriatric 
depression scale 

After baseline differences were controlled 
for, caregivers in the enhanced treatment 
group had significantly fewer depressive 
symptoms after the intervention than did 
the control subjects. These effects were 
sustained for 3.1 years after baseline, similar 
across gender and patient severity level, and 
sustained after nursing home placement or 
death of the patient. 

Mantelzorg werd verricht door de 
partner van de patiënt. 
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Refe-
rentie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Interventie 
 
 

Controle 
 

Follow-up 
 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 

Overige opmerkingen 
 
 

Gerdne
r, 2002 

B Interventie met 
controlegroep 

132 
experimental
, 105 
controles 

Demente 
patiënten en 
hun 
verzorgers: 
153 spouses 
en 84 
nonspouse 

Psychoeducational 
nursing intervention 
that was 
conceptually 
grounded in the 
Progressively 
Lowered Stress 
Treshold model 

Routine 
information 
and referrals 
for case 
management
, 
community-
based 
services, and 
support 
groups 

12 
maanden 

Frequentie en 
reactive op 
gedragsprobleme
n en functionele 
achteruitgang 

The Progressively Lowered Stress 
Threshold intervention had a statistically 
significant effect on spousal response to 
memory/behavioral problems (p<0.01) for 
all caregivers and on response to activities 
of daily living problems (p <0.01) for 
spousal caregivers. In addition, nonspouses 
in the experimental group reported a 
reduction in the frequency of 
memory/behavioral problems (p .01). No 
intervention effect on reports of activities of 
daily living frequencies was found for either 
spouses or nonspouses. 

Primaire doelstelling frequentie en 
respons op gedragsproblemen en 
functionele afname, daarnaast ook 
naar enkele psychosciale uitkomsten 
gekeken 
Gerandomiseerd 
 
Mantelzorg werd verricht door de 
partner en ook door anderen. 

Weuve 
2000 

B Interventie met 
controlegroep 

568 high risk 
community 
dwelling 
older adults 

High risk 
community 
dwelling 
older adults, 
gescreend 
mbv de Pra 

Outpatient GEM: 
regelmatige 
afspraken met het 
multidisciplinaire 
geriatrische team en 
daaropvolgende 
behandeling 

Usual care 6 
maanden 

Burden ervaren 
door informal 
caregivers 

Compared with caregivers of participants in 
the usual care group, caregivers of 
participants in the GEM group were less 
than half as likely to report increased 
burden during the one-year follow-up 
period (16.7% vs 38.5%, p =.034). 

Mantelzorg werd verricht door 
partner, kinderen, vrienden en 
buren. 
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5.8 Meetinstrumenten 
 
Uitgangsvraag: Behoren meet instrumenten voor cognitieve stoornissen (MMSE en kloktekentest) tot de standaard meetinstrument bij het CGA?  
MMSE 
Referentie 
 
 

Mate van bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal Patiënten 
 
 

Patiënten kenmerken 
 
 

Inclusie 
criteria 
 
 

Indextest 
 

Referentie test 
 

Follow-up Uitkomst maten 
 
 
 

Tombaugh 
1992 

B 
 
 

Literatuur 
review 
 

Setting:  
Community, 
1stelijns en 
geinstitutionaliseerd 
 
patiënten: 
Divers, van 
ouderen zonder 
cognitieve stoornis 
tot ernstige 
cognitieve 
stoornis/dementie 

Divers, o.a. cognitief 
intact vs 
dementie/alzheimer/ 
cognitieve stoornis, 
pscyhiatrische 
aandoening en 
cognitief intact vs. 
Pscyhiatrische 
aandoening en 
cognitieve stoornis 

MMSE Divers (o.a. 
DSM-III-R, 
NINCDS-
ADRDA, 
klinische 
assessment) 

Betrouwbaar 
heid, 
sensitiviteit, 
specificiteit, 
correlaties 

Internal consistency range: 0.54-0.96 
Reliability coëfficiënten waren in het algemeen 0.80-0.95 voor 
patiënten en gezonde individuen. 
In 75% van studies wordt een sensitiviteit van + 87% gevonden en 
in 70% van de studies een specificiteit van + 79% (uit 25 
experimenten). 
Correlaties met andere testen: 
MMSE/BIMC of MMSE/BOMC: -0.66, -0.93 
MMSE/Wechsler adult inteligence Verbal Scale 0.78 
MMSE/Wechsler adult intelligence Performance Scale: 0.66  
MMSE/various cognitive tests (Trails B, WMS, digit span, sotry 
recall, word list recall): modest to high correlatie 
MMSE/ADL: 0.40-0.75 
MMSE/plaque counts: -0.70 
MMSE scores worden significant lager, met gemiddeld 2 tot 5 
punten per jaar. 
Bevestiging construct validiteit: MMSE correleert met incontinentie, 
sterfte, gezondheidsstaat, abnormale gedragsverandering, slecht 
horen, ziekenhuisverblijf, extrapyramidale symptomen. 
Leeftijd en opleiding zijn gecorreleerd met MMSE, er bestaat 
onduidelijkheid over interactie tussen educatie en leeftijd. 

Opeenvolgende 
patiënten? 
Onduidelijk 
 
Beide testen in alle 
patiënten? 
Onduidelijk 
 
Blindering van 
beoordelaars? 
Onduidelijk 
 
Doel: overzicht van 
literatuur over 
psychometrische 
eigenschappen en 
bruikbaarheid MMSE 
 
Relevant: ja  
  

Holsinger 
2007 

B 
 

Literatuur 
review van 
voornamelijk 
B studies 

Setting: 
Community of 
eerstelijns 
 
Patiënten: 
>60 jaar, 
geaccepteerde 
criteriumstandaard 
voor diagnose van 
dementia.  
Exclusie: niet-
Engelstalige 
studies, inpatient of 
verpleeghuissetting, 
geen adequate 
controle groep, 
populatie met 
mediaan opleiding 
< 6 jaar conducted 
in  
 

onduidelijk MMSE onduidelijk Likelihoodratio 
(LR) 

mediaan ‘likelihood ratio’ (LR) van 6,3 voor een positief MMSE 
testresultaat (range 3,4-47,0; 11 studies)  
mediaan LR voor een negatief MMSE testresultaat was 0,19 (range 
0,06-0,37; 11 studies) 

Opeenvolgende 
patiënten? 
3/11 studies 
 
Beide testen in alle 
patiënten? 
Onduidelijk 
 
Blindering van 
beoordelaars? 
Onduidelijk 
 
Doel: overzicht van 
literatuur over 
praktische waarde en 
nauwkeurigheid van 
cognitieve 
screeningstesten voor 
gebruik in eerstelijn 
 
Relevant: ? gaat om 
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advies voor eerstelijn  

 
Kloktekentest 
Referenti
e 
 
 

Mate van bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal Patiënten 
 
 

Patiën
ten 
kenm
erken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Indextest 
 

Referentie test 
 

Follow-up 

Pinto, 
2009 
(zie onder 
tabel) 

Bewijs: B  
(B studies in review) 

Review van 41 
studies  
Inclusiecriteria: (1) 
clock drawing test 
(CDT) met als doel 
cognitieve functie 
te bepalen, (2) 
duidelijk 
gedefinieerde 
controle groep, (3) 
gebruik van 
standaard criteria 
om dementie vast 
te stellen (DSM-
III/IV-TR, 
NINCDS-
ADRDA/NINCD
S-AIREN) 
Exclusiecriteria: (1) 
beoordelaar niet 
geblindeerd t.a.v. 
diagnosis patiënt, 
(2) andere 
psychiatrische 
aandoeningen 

Setting: 
Onduidelijk 
 
Patiënten: 
≥65 jaar met 
geen diagnose 
dementie bij 
baseline 
assessment 
 

CDT Standaardcriteria 
DSM-III/IV-TR, 
NINCDS-
ADRDA/NINCD
S-AIREN 

Nauwkeurigh
eid 
correlaties 

Shulmand en Sunderland metingen hebben een grotere 
oppervlakte onder de ROC grafiek, en een mogelijk 
beter discriminerend vermogen. 
 
De correlatie van de CDT met de MMSE (gouden 
standaard) is goed in de meeste studies. 
 
Taal en opleiding beïnvloeden de prestaties op de CDT, 
voor hoogopgeleide patiënten lijkt de CDT mogelijk te 
makkelijk. 
 
Studies met onduidelijke en milde dementiepatiënten 
vonden een lagere sensitiviteit dan voor patiënten met 
matig ernstige dementie. 
 
Uit alle studies in de review kwam naar voren dat de 
kloktekentest gebruikt kan worden om te screenen op 
matig ernstige en ernstige dementie.  

Doel: is CDT goed cognitief 
screenings instrument?  
 
Relevant: ja 
 
Studies erg divers wat betreft 
gebruikte methodes waardoor 
vergelijken bemoeilijkt wordt 

Peters, 
2008 
(zelfde 
auteurs als 
de review 
van Pinto) 

Bewijs: B  
(B studies in review) 

Review van 5 
studies  
(inclusiecriteria 
voor studies: geen 
dementie bij 
baseline, een CDT 
baselinescore en 
een CDT follow-
upscore) 
 

Setting: 
Onduidelijk 
 
Patiënten: 
≥65 jaar en geen 
diagnose 
dementie of 
psychiatrische 
stoornis bij 
baseline 
assessment 
 

CDT Standaardcriteria, 
niet 

Voorspellend
e waarde 

De bestaande studies laten zien dat de CDT als een 
vroege test voor cognitieve achteruitgang kan zijn, maar 
er is nog onvoldoende en te heterogeen bewijs voor 
conclusies. Het zou kunnen dat de CDT teruggang laat 
zien voordat de MMSE<24 is. 
 

Doel: voorspellende waarde van 
CDT voor screenen op cognitieve 
achteruitgang 
Slechts 5 studies met weinig en 
heterogene data  
 
Relevant: ?  
(geen screening, maar voorspellende 
waarde) 

Shulman, 
2000 

B  
(geen info over 
controle voor 
confounding of 
selectieve FU) 

Review van 
literatuur over 
periode 1983-1998 

onduidelijk CDT DSM-III, 
NINCDS-ADRDA 

Se en Sp gemiddelde sensitiviteit en specificiteit van 85% Doel: waarde van CDT voor 
screenen op cognitieve 
achteruitgang 
 
Relevant: ja 
 
Onduidelijk is hoeveel studies voor 
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dit gemiddelde gebruikt zijn en wat 
de kenmerken van deze studies 
waren 

 

Uitgangsvraag: Behoort een instrument tot het vaststellen van de ADL- en IADL-functie tot de standaard meetinstrumenten bij het CGA? 
 
Referentie 
 
 

Mate van bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal Patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Indextest 
 

Referentie test 
 

Follow-up Uitkomst maten 
 
 
 

Resultaten 
 
 

Buurman, 2010 
(submitted) 

b Systematisch 
review 

24 studies die 45 
to 9061 patiënten 
includeerden  

Gemiddelde 
leeftijd 78.4 [73-84 
yrs] 
percentage 
vrouwen 57.2% 

>65 jaar 
Acute medische 
aandoeningen,waar
bij instrumenten 
warden gebruikt 
om het 
functioneren van 
de patient te 
meten, en waarbij 
de klinische 
definitie van 
functionaliteit 
overeenkwam, 
studies uitgevoerd 
op geriatrische 
afdelingen werden 
uitgesloten als 
meer dan 50% van 
de patiënten niet 
was opgenomen 
voor een ziekte 
maar bijv. 
beroerte, 
botbreukenni 

Katz ADL 
IADL Lawton en 
Brody 
Barthel index 
 

geen  Van de 24 studies 
slechts 3 de 
complete originele 
schaal gebruikten 
en de cut-off 
scores voor 
functional decline 
varieerden van 2 
tot 20% van de 
totale score range. 

 

Reuben, 1995 B Diagnostishc 
acuratesse 
onderzoek:Indexte
st werd vergeleken 
met referentietest 

83 Zelfstandig 
wonende ouderen 
 
Geworven bij 
maaltijdverstrekkin
gsplaatsen, senior 
recreatie centra, en 
senioren woningen 
 

Ze warden 
gescreend op 
frailty als 
onderdeel van het 
programma: 
Project Safety Net 

Een 
gemodificeerde 
Katz vragenlijst 

Functional Status 
Questionnaire, 
Older Americans 
Resources and 
Services 
Instrumental 
Activities Of Daily 
Living, Physical 
performace test, 
and Medical 
Outcomes Study 
SF-36 

Correlatie 
coefficiënten 
tussen de zelf 
ingevulde(FSQ), 
SF-36), en de door 
een interviewer 
afgenomen 
(gemodificeerde 
Katz, OARS), en 
functionele testen 
van fysiek 
functioneren 
 
 

Correlaties tussen 
de Katz en OARS 
IADL waren 0,33;  
Katz en FSQ 
BADL 0,47; Katz 
en FSQ IADL 
0,31; Katz en SF-
36 PF-10 0,30; 
Katz en PPT 0,30 

Het onderwerp 
urine incontinentie 
van de Katz ADL 
werd niet 
meegenomen 
 
Afkapwaarden 
waren niet tevoren 
bepaald. 

Siu 1990 B Diagnostishc 
acuratesse 
onderzoek:Indexte
st werd vergeleken 
met referentietest 

125 Setting: ziekenhuis, 
seniorenwoningen 
en geriatrische 
praktijk 
Gemm leeftijd 78, 
76% vrouw, Gem. 
MMSE 26.3 

Leeftijd >65 yrs, 
Engels sprekend, 
in staat om een 10 
minuten durende 
vragenlijst in te 
vullen en niet 
ernstig 

Katz ADL Spector Katz 
OARS IADL 

Scalability: 
reliability, minimal 
e marginal e 
reproduceerbaarjei
d en de scalability 
coefficiënt 

Correlatie 
coefficient voor 
reproduceerbaarhe
id 0,97;, 
verbetering van 
minimal marginale 
reproduceerbaarhe

Een scalability 
coefficient van 
boven de 0,60 
wordt als accuraat 
beoordeeld 
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Referentie 
 
 

Mate van bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal Patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Indextest 
 

Referentie test 
 

Follow-up Uitkomst maten 
 
 
 

Resultaten 
 
 

dementerend of 
leidend aan acute 
medische of 
psychiatrische 
ziektes 

id 0,022; scalability 
was 0.45 voor de 
Katz ADL 

De Haan, 1993 C Langs 
factoranalytische 
weg geëvalueerd 
op 
begripsvaliditeit: 
op grond van de 
lineaire samenhang 
tussen de 
itemscores werd 
nagegaan of de 
itemscores 
beschreven 
konden worden in 
een beperkt aantal 
factoren; deze 
factoren kan men 
opvatten als de 
onderliggende, niet 
direct 
observeerbare 
begrippen waarvan 
de schaalitems een 
uitdrukking zijn. 

35 klinische en 25 
poliklinische 
patiënten met 
CVA, in totaal 28 
mannen en 32 
vrouwen 

Klinische en 
poliklinische 
patiënten met 
CVA 

CVA werd 
gedefinieerd als 
een langer dan 24 
h bestaande acute 
focale 
neurologische 
stoornis 
veroorzaakt door 
vasculaire 
afwijkingen aan de 
hersenen, in de 
periode juli-
december 1991 

Barthel index - Scoringsovereenko
msten, 
homogeniteit en 
begripsvaliditeit 

Er was een goede 
overeenkomst 
tussen de 
totaalscores 
(gemiddelde kappa 
= 0.88; uitersten 
0.85-0.90) en 
afzonderlijke 
itemscores 
(uitersten van de 
gemiddelde kappa-
waarde: 0.82-1.0). 
Herhaalde 
analysen zonder 
patiënten met een 
maximale score 
van 20, leidden 
niet tot een 
duidelijke verlaging 
van deze kappa-
waarden. De 
barthel-index bleek 
een sterk 
homogene schaal 
te zijn (Cronbach-
alfa = 0.96). Alle 
items leverden een 
evenwichtige 
bijdrage aan deze 
betrouwbaarheid. 
Factoranalyse liet 
zien dat de 
schaalitems één 
gemeenschappelijk 
onderliggend 
kenmerk 
beschreven. 

ADL 
 
Vertaling bartel-
index naar een 
Nederlandse versie 
en validatie 
daarvan 

Sainsbury, 2005 B Systematisch 
review naar de 
reliability van de 
Barthell index op 
basis van 12 
studies in een 
klinische setting  

923 patiënten Ouderen >65 jaar 
Studies die zich 
richten op 
patiënten die een 
beroerte hadden 
gekregen werden 
uitgesloten 

Studies die de 
reliability van de 
Barthel index 
onderzochten 
waarbij ten minste 
twee metingen 
werden gedaan bij 
dezelfde personen 

Barthel index geen reliability Geen studie 
onderzocht de 
test-retest 
reliability. 
De Inter-rater 
reliability was 
matig tot redelijk 
voor de individuele 

Weinig studies 
rapporteerden de 
prevalentie van de 
problemen die in 
de studie populatie 
voorkwamen. 
 
Er werden vijf 
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Referentie test 
 

Follow-up Uitkomst maten 
 
 
 

Resultaten 
 
 

items en hoog 
voor de totale 
score. 
Er was aanzienlijke 
inter-observer 
disagreement. 
Er is bewijs dat de 
Barthel index 
waarschijnlijk 
minder 
betrouwbaar is bij 
patiënten met 
cognitieve 
beperkingen en 
wanneer de zelf-
ingevulde 
testscores worden 
vergeleken met de 
scores die door de 
interviewer werden 
ingevuld. 

studies 
meegenomen 
waaraan minder 
dan 50 patiënten 
deelnamen. 
 
De rol van training 
van de interviewer 
of het gebruik van 
richtlijnen over 
hoe de Barthel 
index dient te 
worden 
afgenomen werd 
niet onderzocht. 

Laake, 1995 C Diagnostisch 
acuratesse 
onderzoek naar de 
validiteit en 
reliability van de 
barthel index 

60 geriatrische 
patiënten, 87 
patiënten die een 
beroerte hadden 
gehad en 102 
patiënten met 
heupfractuur 

60 kort in het 
ziekenhuis 
verblijvende 
patiënten, 
gemiddelde leeftijd 
81,1 jaar, [60-99] 
jaar, 58% vrouwen. 

patiënten in een 
stabiele klinische 
status die werden 
opgenomen in een 
verpleeghuis voor 
verzorging en 
rehabilitatie 

Barthel index 
Factor analyse 

geen Communality: de 
proportie van de 
variatie van een 
item die verklaard 
wordt door de 
relatie tussen de 
overeenkomende 
factoren 

The Barthel index 
is unidimensionaal 
bij patiënten die 
een beroerte 
hebben gehad, 
maar niet voor 
geriatrsiche 
patiënten en 
patiënten met een 
heupfractuur 

Het is mij 
onduidelijk hoe de 
validiteit van de 
Barthel index 
geëvalueerd werd. 

De Morton, 2008 B Rasch analyse 
(probabilistisch 
model dat test of 
een item respons 
het resultaat is van 
een interactive 
tussen de 
mogelijkheden van 
een person om dat 
item in te vullen en 
de moeilijkheid 
van dit item 

396 patiënten,  Geworven bij twee 
bewegings 
interventie studies, 
uitgevoerd op twee 
acute zorg 
afdelingen van 
publieke 
ziekenhuizen in 
Melbourne 
In studie 1 waren 
de patiënten 79 
+/- 7,5 jaar, 55% 
was vrouw en de 
gemiddelde score 
op de Barthel 
index bij opname 
was 67,3 jaar +/- 
26,1 jaar. In studie 
2 waren de 
patiënten 82 +/- 8 
jaar, was 57% 
vrouw en de 

Algemene 
medische 
patiënten, >65 jaar 
en getest binnen 
48 uur na opname. 
Ze werden 
geëxcludeerd als ze 
vanuit een 
verpleeghuis waren 
opgenomen, 
palliatieve zorg 
nodig hadden, een 
beroerte hadden 
gehad of waren 
opgenomen voor 
een aandoening 
waarbij mobilisatie 
niet mogelijk was 
of waren 
heropgenomen 
tijdens de 
studieduur en al 

Barthel index Gemodificeerde 
Barthel index 

Overeenkomst 
tussen de scores 

Meer dan de helft 
van de items lie 
teen slechte ‘fit’ 
zien volgens het 
Rasch model voor 
beide versies van 
de Barthel index. 
De continentie 
items meten een 
ander concept dan 
de overige items. 
Na het verwijderen 
van de continentie 
items, was er nog 
steeds een slechte 
‘fit’ voor de 
overige items. De 
schalen zijn niet 
unidimensionaal. 
Een uitzondering 
hierop was 
wanneer de 

Conclusion: These 
findings render the 
Barthel Index an 
assessment tool 
with limited 
validity for testing 
the health of frail 
older patients 
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Resultaten 
 
 

gemiddelde 
Barthel index 63,8 
+/- 23,1 
 

eerder hadden 
deelgenomen. 
. 

originiele Barthel 
schaal opnieuw 
gescoord werd en 
alleen gebruikt 
werd bij ontslag en 
niet bij opname. 

 

Welke instrumenten zijn geschikt om de voedingstoestand bij de geriatrische patiënt te objectiveren? 
 

Referentie 
 
 

Mate van bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal Patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Indextest 
 

Referentie test 
 

Follow-up Uitkomst maten 
 
 
 

Resultaten 
 
 

Guigoz, 2006 A2 Systematic 
review 

13 studies 
bestudeerden 
de 
sensitiviteit 
en de 
specificiteit 
van de MNA 

divers Nutritional 
status, 
screening, 
sensitivity, 
specificity, 
frail elderly, 
aged, aged 80 
and over and 
Mini 
Nutritional 
assessment 
in addition a 
related article 
search was 
performed 
and 
reference 
lists were 
manually 
screened, 
abstract from 
ESPEN and 
IANA were 
screened 

Mini 
Nutritional 
Assessment 
(MNA) 

Clinical 
status,  
Detailed 
nutritional 
assessment,  
Albumin,  
Energy 
intake, 
Mindex,  
Detailed 
nutritional 
assessment 
Protein 
energy 
malnutrition, 
Nutritional 
assessment,  
Detailed 
nutritional 
assessment,  
Nutritional 
diagnosis,  
Full 
nutritional 
assessment,  

Reliability 
Agreement 
Specificity 
Sensitivity 
 

Agreement 
was 0.51 for 
hospitalized 
elderly and 
0.78 for 
institutionali
zing elderly 
according to 
kappa 
statistics. 
Cronbach’s 
alfa was 0.65 
in elderly in 
early stage of 
dementia, 
these results 
suggest that 
the MNA 
test has good 
reliability 
 
Sensitivity 
was 
determined 
in 13 studies 

Auteur werkt 
bij nestle en 
heeft de 
MNA zelf 
ook 
ontwikkeld 
 
The MNA 
demonstrates 
good 
sensitivity 
compared to 
a variety of 
nutritional 
parameters, 
authors 
suggest to 
reanalyze the 
raw data of 
several 
studies 
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and only 2 
studies 
found a 
sensitivity 
below 70% 
compared to 
a detailed 
nutritional 
assessment 
compared to 
a detailed 
nutritional 
assessment 
or to BMI 
 
Assessment 
validity of 
the MNA 
using 
specificity 
suggests a 
wider 
variation, 
ranging from 
13-98% 
 
One study 
(Kuzuya 
2005) 
presented 
ROC curves, 
representing 
the overall 
accuracy of 
the MNA 
total score as 
a test for 
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Resultaten 
 
 

malnutrition 
values of 
0.912 for 
total 
cholesterol 
level, 0.916 
for albumin 
levels lower 
than 3.5 
g/dL and 
0.855 for 
BMI lower 
than 18.5 
kg/m2. 

 

 
Uitgangsvraag: Met welke meetinstrumenten dient de caregiver burden van een mantelzorger van een geriatrische patiënt gemeten te 
worden? 
 

Referentie 
 
 

Mate van bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal Patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
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Indextest 
 

Referentie test 
 

Follow-up Uitkomst maten 
 
 
 

Resultaten 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

Van Exel, 2004 B Vergelijkende 
studie 
retrospectieve 
studie 

148 Verzorgers van 
patiënten die een 
beroerte gehad 
hebben 

Bij 
patiëntendossiers 
werden patiënten 
met beroerte 
geselecteerd, deze 
werden vervolgens 
geïnterviewd door 
een 
onderzoeksassisten
te. Bij patiënten 
die niet konden 
communiceren 
vanwege 
cognitieve, spraak 
of taalstoornissen 
werd een proxy 
interview 
gehouden. 

Caregiver strain 
index (CSI) 

Caregiver reaction 
assessment (CRA) 
Sence of 
competence 
questionnaire 
(SCQ)  
Self-rated burden 
(SRB) 

6 maanden overeenkomst Bewijs voor de 
klinische validiteit 
was het sterkst 
voor de CSI en 
SRB, op basis van 
de associatie 
tussen hogere 
belastingsscores en 
de patient 
disability score en 
op basis van een 
slechte 
gezondheidsgerelat
eerde kwaliteit van 
leven bij de 
verzorgers. 
(P<0.05) 
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Overige 
opmerkingen 
 
 

Robinson, 1983 B Cross-sectionele 
vergelijkende 
studie 

86 Verzorgers 
bestaand uit 
partners, familie, 
vrienden en buren 
van 22 tot 83 jaar 
die een oudere 
verzorgden die 
recent was 
opgenomen voor 
heupchirurgie en 
hartpatiënten van 
65 jaar en ouder 

Twee maanden na 
opname voor 
athreosclerose of 
heupoperatie, werd 
gevraagd welke 
verzorger het 
meest geholpen 
had., de 85 
patiënten die 
overbleven werden 
verzorgd door een 
informal caregiver 
en wilden 
meewerken. 

Caregiver strain 
index 

Subjectieve 
perceptie van de 
belasting 

- Ex-patient 
characteristics, 
subjectieve 
perceptie van de 
zorg-relatie met 
verzorgers en de 
emotionele 
gezondheid van de 
caregivers 

De interne 
consistentie 
(Cronbach’s alfa) 
voor de 13-item 
CSI was 0.86. 
De subjectieve 
perceptie van de 
belasting kwam 
goed overeen met 
de caregiver strain 
index (p<0.01) 

Bij inclusiecriteria 
wordt niet 
duidelijk waar de 
patiënten 
gerecutreerd 
werden en of alle 
patiënten op een 
bepaalde afdeling 
gevraagd werd mee 
te doen, of dat dit 
slechts een selectie 
betrof. 

Thornton, 2003 C Cross-sectionele 
niet vergelijkende 
studie 

158 family 
caregivers, 
gemiddeld 61 jaar 

 Verzorgers van 
patiënten van >53 
jaar, medicijn 
gebruik op 
regelmatige basis 
en die formele of 
informele zorg of 
thuiszorg 
gebruikten 

Modified 
Caregiver strain 
index 

- 2 weken reliability Internal 
consistency 0.90 
Test-retest 
reliability na 2 
weken is 0.88 

Het is onduidelijk 
wat voor 
kenmerken de 
patiënten hadden. 

Bachner, 2007 B Meta-analysis 102 studies were 
included 

Diverse range of 
atient 
populations (e.g. 
cancer, 
developmental 
disorders, 
psychiatric illness, 
multiple sclerosis, 
stroke and 
Parkinson’s 
disease) 

ZBI administered 
to study 
participants that 
reported reliability 
information, 
published from 
1980 (the date the 
first ZBI was 
published) 

Zarit burden 
interview, half of 
all studies used the 
22-item scale, 10% 
used 29-item 
version, remainder 
used abriged 
version 

  Variance in the 
reliability, factors 
associated with 
reliability 
differences, test-
retest reliability 
coeffiients 

Number of items, 
residence of the 
care recipient 
(community) and 
the Hebrew 
version each 
contributed 
significantly to the 
prediction of 
internal 
consistency. 
Responses to the 
ZBI appear 
reliable across 
populations of 
caregivers and 
patients. Only 
versions of the 
ZBI ith more or 
less than 22-items 
reflect both 
statistical 
meaningful 
differences in 
reliability. 
Test-retest r=0.59 
[0.24-0.89), over 
an interval of 32 
maanden on 
average, 

It is recommended 
that the 22-item 
version of the ZBI 
is used in future 
research and 
clinical practice. 
 
Analysis was done 
using reliability 
generalization, a 
meta-analytic 
method, to explore 
variability in 
reliability estimates 
and to characterize 
sources of error 
variance. 
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Overige 
opmerkingen 
 
 

Gort, 2007 B Cross sectionele 
vergelijkende 
studie 

66, 29 male and 37 
female 
Averaga age 76 
[60-91] 

Majority of 
patients suffered 
from Alzheimer-
linked dementia, 
seven had vascular 
dementia andother 
7 had mixed 
dementia and 11 
had other types of 
dementia. The 
social worker 
identified the main 
categiver by means 
of an interview. 
Caregivers were 
family members or 
friends actively 
providing day-to-
day care and were 
familiar with the 
patient’s medical 
and social status. 
 

Patient had been 
admitted to 
hospital due to 
acute illness or 
seen as outpatient 
in order to 
evaluate collapse 
of caregiving at 
home of the main 
caregiver. 

Zarit scale interview - agreement Large degree of 
agreement 
between findings 
from the interview 
and the ZS 
(Kappa=0.545, 
p<0.001) 
Relation between 
behavioural 
disorders and 
burden (P<0.27) 
and collapse 
(P<0.17) and 
between caregiver 
collapse and the 
caregiver and 
patient not living 
ar the same home 
p<0.27). 

- 

O’Rourke, 2003 B Prospectieve 
cohort studie 

Verzorgers van 
1095 
dementerende 
patiënten met een 
score onder 
78/100 op de 
Modified mini 
mental state 
examination en 
verzorgers van 
opgenomen 
geriatrische 
patiënten 
opgenomen, 770 
na 5 jaar 

469 patiënten 
woorden 
zelfstandig en 626 
waren opgenomen 

>64 yrs, 
community 
dwelling older 
adults 
 
Caregiver was 
familie of vriend 
van de patiënt, 
betaalde krachten 
werden 
uitgesloten. In 
57% van de 
gevallen waren dit 
kinderen en in 
21% van de 
gevallen, partner 
van de patiënt 

Zarit burden 
interview 

CES_D depression 
scale 
Zarit burden 
interview 

5 jaar Psychometrische 
eigenschappen en 
factor structuur 
Depressie 

Resultaten van de 
verklarende en 
bevestigende 
factor analyse 
ondersteunen een 
twee-factor 
structuur van 
antwoorden op 
deze verkorte 
schaal. 
Naast 
demografische 
kenmerken, waren 
kenmerken van de 
dementie, 
depressieve 
symptomen op 
baseline, 
antwoorden op de 
verkorte ZBI 
voorspellend voor 
depressieve 
symptomen op T2 
(R2 = 0.24, p< 
0.01) 

Verkorte versie 
van de ZBI werd 
gevalideerd 
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Overige 
opmerkingen 
 
 

Schōelzel-
Dorenbos, 2009 

B Cross-sectional 
study 

46 spouses Patients who 
received the 
diagnosis of mild 
to moderate 
dementia at the 
Slingeland 
Hospital between 
1999 and 2006. 

Ervaren druk 
informele zorg 
(EDIZ) 

Evaluation of 
Individual quality 
of life (SEIQoL), 
self-rated burden 
scale (SRB), Zarit 
burden interview. 
 
Assessment of 
quality of life. 

- Spouses 
experienced lower 
QoL than 
Alzheimer disese 
patients and 
healthy elderly 
(historical 
cohorts), and 
perceived 
moderate levels of 
burden. Patient 
cognition is a 
significant 
predictor of 
caregiver QoL. 

Correlation 
between ZBI and 
caregiver SEIQoL 
was negative and 
significant (r = -
243, N=45, 
P=0.05) 

Dit artikel draait 
vooral om de 
SEIQoL. 

Pot, 1995 B Cross sectional 
study 

167 Verzorgers van 
demente 
thuiswonende 
ouderen in 
Amsterdam of 
omgeving. 70% 
van de verzorgers 
was vrouw en 52% 
partner van de 
patiënt. 

Inclusie op 3 
manieren om 
ouderen te 
includeren met een 
verschillende ernst 
van dementie 

EDIZ 9-items Psychische 
klachten van 
verzorgers werden 
gemeten met de: 
Algemene 
gezondheidsvragen
lijst-12 (AGV-12), 
de 
eenzaamheidsscha
al, en de symptom 
checklist-90 

- Uniformiteit 
volgens de Rasch 
schaalanalyse 

Ervaren druk 
informele zorg is 
één dimensie die 
varieert van 
minder naar meer 
druk. De Index of 
Subject separation 
is 0.66 en de 
betrouwbaarheid 
rho =0.79. 
Correlaties tussen 
ervaren druk, 
psychische en 
psychosociale 
klachten en de 
EDIZ zijn r=0.26-
0.53. 

Geschikt om de 
effectiviteit van 
verzorgers te 
evalueren. 
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Uitgangsvraag: Behoort een instrument tot het vaststellen van urineretentie met behulp van de bladderscan tot de standaard 
meetinstrumenten bij het CGA? 
  
Referentie 
 
 

Mate van bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal Patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Indextest 
 

Referentie test 
 

Follow-up 

Borrie, 2001 B Cross-sectionele 
studie 
N=167 

Setting: 
Geriatrische 
revalidatie unit, 
ziekenhuis, Canada 
 
Patiënten: 
opgenomen op 
GRU van 1995-
1996 

bladderscan Urinevolumemetingen 
door catheterisatie 

Prevalentie, 
risico factoren 
urine retentie, 
validiteit 
bladder scan 

Predictoren van urine retentie: leeftijd, diabetes (>15jr), fecale impaction, 
anticholinergische medicatie. 
De BVI 2500+ onderschatte de volumes gemiddeld met 80.6 +111.3 ml 
(p=0.001). De gekatheteriseerde urine was positief gecorreleerd met de 
uitkomst van de BVI 2500+. 

Opeenvolgende 
patiënten? 
Waarschijnlijk wel 
 
Beide testen in alle 
patiënten? 
ja 
 
Blindering van 
beoordelaars? 
Onduidelijk 
 
Doel: urine retentie in 
frail, elderly patiënten 
19/167 patiënten met UR 
(11%) 
 
Relevant: ja  

Wu, 2005 B Cross-sectionele 
studie 
N=319 (297 
zonder catheter 
kregen 
bladdercan) 

Setting: 
Algemene 
revalidatie unit, 
ziekenhuis, 
Australie 
 
Patiënten: 
Opeenvolgende 
patiënten 
opgenomen van 
mei-okt 2003 

bladderscan Urinevolumemetingen 
door catheterisatie 

Prevalentie, 
risico factoren 
urine retentie, 
postvoid 
residual 

Risicofactoren UR (p-waarde): 
Man (0.014), FIM score bij opname (<0.001), neuologische problemen 
(0.007), cognitieve stoornis (0.006), incontinentie (<0.001), eerdere 
prostaat- of blaas- of plasproblemen (.001), nierproblemen (0.012), 
anticholinerge medicatie (0.002), immobiliteit (<0.001) 
7,9% had symptomatische UR, 21,5% had clinisch onverachte UR. 21,9% 
van de patiënten die rechtstreeks van huis kwamen hadden ook UR. 
Schadelijke consequenties van UR: UTI tijdens opname, incontinentie bij 
ontslag. 

Opeenvolgende 
patiënten? 
ja 
 
Beide testen in alle 
patiënten? 
ja 
 
Blindering van 
beoordelaars? 
Onduidelijk 
 
Doel: prevalentie, 
risicofactoren urine 
retentie 
64/297 patiënten UR 
(21,5%) 
Relevant: ja  

Sparks, 
2004 

B/C 
(studies hadden een 
niet-experimenteel 
design, hadden meestal 
een ‘convenience 
sample’ en waren vaak 
te klein om voldoende 
power te hebben voor 

literatuurreview urologie klinieken, 
geriatrische setting, 
revalidatie 
afdelingen, acute 
zorgafdelingen 

bladderscan Urinevolumemetingen 
door catheterisatie 

Correlatie 
bladderscan en 
urinemetingen 
 

Aanwijzingen voor een hoge correlatie tussen bladderscan en urinevolume 
metingen door catheterisatie.  
Klinische voordelen: voorkomen of verminderen van intermitterende 
catheterisaties 
Tevredenheid onder patiënten en zorgverleners met de uitkomsten van 
een bladderscan. 
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het identificeren van 
verschillen tussen 
groepen of over tijd) 

 

 
 

Onderwerp: Wat is de effectiviteit van screenen op tekorten aan vitamine B1, B6, D bij ouderen? 
 
Refere
ntie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie 
type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Interventie 
 

Controle  
 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

Bisscho
f-
Ferrari, 
2009 

A1 Meta-
analyse 
van 12 
RCTs 
voor 
niet 
vertebr
ale 
breuke
n en 8 
RCTs 
voor 
heupfra
cturen 

Niet 
vertebrale 
breuken 
N= 42 
279 
 
Heupfract
uren N= 
40 886 

We included only 
RCTs that studied 
oral vitamin D 
supplementation 
(cholecalciferol 
[vitaminD3] or 
ergocalciferol with a 
minimum follow-up 
of 1 year and 
required more than 
a total of 1 fracture 
in each trial. Because 
our target 
population consisted 
of older persons, the 
mean age of study 
subjects had to equal 
or exceed 65 years. 
To be included in 
the primary analysis, 
we required a 
doubleblinded study 
design, a report of 
adherence, and a 
statement explaining 
how fractures were 
ascertained. We also 
conducted a separate 
pooled analysis of 
trials using 1--
hydroxylated 
vitamin D, which 
included trials that 
used 1-- 
hydroxyvitamin D3, 
1,25-
hydroxyvitaminD3, 
and 1,25-
dihydroxy-2(3-
hydroxypropoxy) 
vitamin D3 (ED-
71). 
We excluded 
uncontrolled trials, 

Oraal vitamine D, met 
of zonder calcium 

Calcium 
of 
placebo 

Minstens 
een jaar 

Primair: Our 
primary outcome 
measure was the 
relative risk (RR) 
of a first or 
repeated 
nonvertebral 
fracture or hip 
fracture 
 
Secundair: To 
determine the 
effect of dose, we 
calculated the 
received dose of 
supplemental 
vitamin D by the 
cross-product of 
dose and 
percentage of 
adherence, which 
is a more 
comprehensive 
assessment of 
dosage, 
accounting for 
the low adherence 
in the latest trials. 
According to 
predefined 
criteria, 
heterogeneity by 
received dose of 
vitamin D was 
explored as a 
continuous 
variable. 
 

Het gepoolde RR was 0.86 (95% BI [0.78; 
1.05]) voor de preventie van niet vertebrale 
breuken en 0.91 (95%BI [0.78; 1.05] voor 
heupfracturen, maar met significante 
heterogeniteit voor beide eindpunten. 
Wanneer alleen trials met een dosis van 
>400 IUD werden ingesloten verdween de 
heterogeniteit. 
Bij hoge dosis was het gepoolde RR 0.80 
(95% BI[ 0.72-0.89]; N= 33 265 uit 5 trials) 
voor niet vertebrale breuken, voor 
heupfracturen was dit 0.82 (95%BI [0.69-
0.97]) 
Deze hogere dosis verkleinde ook het risico 
op niet-vertebrale breuken bij zelfstandig 
wonende ouderen (-29%) en 
geïnstitutionaliseerde ouderen (-15%). Dit 
effect was onafhankelijk van het gebruik 
van calcium supplementen. 

We conducted a systematic review of 
all English and non-English articles 
using MEDLINE (Ovid, PubMed) 
and the Cochrane Controlled Trials 
Register from January 1960 through 
August 2008 and EMBASE from 
January 1991 through August 2008. 
Additional studies were identified 
from reference lists, contacts with 
experts in the field, and abstracts 
presented at the American Society 
for Bone and Mineral Research from 
1995 through 2007. The medical 
subject headings(MeSH terms) 
included trials 
(randomizedcontrolled- trial or 
controlled-clinical-trial or random-
allocation or double-
blindmethodorsingle- blind-
methodoruncontrolled- trials), 
vitaminD(cholecalciferol or 
hydroxycholecalciferols or calcifediol 
or dihydroxycholecalciferols or 
calcitriol or vitamin D/aa [analogs 
and derivates] or ergocalciferol or 
vitamin D/bl [blood]), fractures 
(femoral fractures, femoralneck 
fractures,hipfractures,humerusfractur
es, forearm fractures, radius 
fractures, ankle fractures, 
nonvertebral fractures), accidental 
falls or falls,humans,elderly,bone 
density. 
 
To be included as trials with minimal 
bias, studies had to be randomized 
and masked to treatment allocation. 
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Refere
ntie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie 
type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Interventie 
 

Controle  
 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

observational 
studies, and animal 
studies. Because 
health conditions 
that place patients at 
high risk for falls 
and fractures could 
have confounded 
our analysis, we 
excluded studies that 
focused on patients 
following organ 
transplantation or 
stroke and those 
receiving steroid 
therapy or care for 
Parkinson disease or 
having unstable 
health states. 

Jonhso
n, 2008 

C Observ
ationeel 
bij 
maaltij
dverstr
ekker 

158 
Gemiddel
d 77 jaar 
81% 
vrouw 
69% 
kaukasisc
h 
31% 
African 
american 

 28 niet-supplement 
gebruikers kregen Vit 
D en calcium 
gedurende 4 maanden 

  Serum 25(OH)D Vit D insufficiëntie komt voor bij 37% 
Vit D tekort komt voor bij 8% en was 
geassocieerd met weinig melk drinken, 
weinig zonlicht, maaltijden thuis ontvangen, 
roken, kleine omvang van de calf (?) 
 
In de interventiegroep (N=28) steeg de 
concentratie 25(OH) van 50 naar 78nmol/l 
Prevalentie van slechte VitD status daalde 
van 61% naar 14%, serum alkaline 
phosphatase daalde naar 10% 

Erg kleine studie, geen 
controlegroep 

 
Sinh, 
2004 
(UK) 

C Observ
ationeel 

36 
patiënten 

breuk in proximale 
femur en zonder 
bekende bot 
mineralisatie 
problemen, in de 
winter 

Indextest: 
Plasma calcium, 
alkaline fosfatase, en 
fosfaat niveaus 

Referentie
test: 
plasma 
vitamine 
D 

  23 van de 26 patiënten hadden een vitamine 
D insufficiëntie (88%) 
 
Er was een slechte correlatie tussen 
vitamine D tekort, plasma calcium, alkaline 
fosfatase of fosfaat niveaus 
 

Vitamine D en calcium 
supplementatie wordt aanbevolen 

Johnso
n, 2002 

C Review: 
niet 
systema
tsich 

? ? geen geen geen Niet bekend Patiënten met risico opB1 deficiëntie zijn 
alcoholisten, patiënten die chronisch 
peritoneaal gedialyseerd worden en 
patiënten die weer gevoed worden na 
uithongering, en mensen met thiamine 
tekorten die glucose krijgen. 
Deficiëntie van vit B6 is zeldzaam maar kan 
voorkomen bij alcoholisten, mensen met 
slechte opname en patiënten die 
gedialyseerd worden. 
Vitamine D tekorten komen vooral bij 
ouderen veel voor en is stekr gerelateerd aan 
morbiditeit. 
Vitaminetekorten kunnen andere tekorten 
masqueren. 

De literatuur werd niet systematisch 
literatuur gezocht 
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Refere
ntie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie 
type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Interventie 
 

Controle  
 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

Gezon
dheidsr
aad 

C Review 
niet 
systema
tisch 

? ? Geen Geen geen Niet bekend   

 
 
 
 

Uitgangsvraag: Moet een ECG worden opgenomen in het geriatrisch assessment? 
Prevalentie MI 

Refere
ntie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Interventie 
 

Controle  
 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

Savalie
va, 
2002 

C Comparative 
study, review 

 >65 jaar 
UK 

     Prevalentie atrium fibrilleren 8-11% >65 
jaar 

Gaat over behandeling atrium 
fibrilleren 
 

De 
Ruijter, 
2007 

C Observationele 
prospectieve 
cohortstudie 

377 vrouwen 
en 189 
mannen 

>85 jaar 
oud, Leiden 
Nederland 

1912-1914 
geboortecohort in 
Leiden, geen 
selectiecriteria mbt 
gezondheid of 
demografische 
kenmerken 

Jaarlijks 
ECG 

geen Tot 
bereiken 
van de 
leeftijd 
van 91 or 
mortaliteit 

ECG afwijkingen 
Mortaliteit 
 

ECG afwijkingen die werden gezien waren 
myocardinfarct bij 52 patiënten (9%), 
hiervan waren er 36 nog niet bekend op 
basis van het klinische beeld. Prevalentie 
aymptomatisch myocardinfarct 6%. 
56X werd atriumfibileren (10%) gezien, 
hiervan waren er 23 nog niet bekend. 
Prevalentie asymptomatisch atriumfibileren 
4%. 
 
Prevalenties op 85-jarige leeftijd: 
myocardinfarct: 57 (10%), beroerte 56 
(10%), angina pectoris 107 (19%), perifere 
vaatziekten 60 (11%), aritmie 115 (20%), 
hartfalen 70 (12%), geen cardiovasculaire 
pathologie 283 (50%), één cardiovasculaire 
pathologie 162 (29%), twee cardiovasculaire 
pathologiën 121 (21%) 
 
Patiënten met een eerder myocardinfarct 
hadden een 2.5 keer hogere kans op 
cardiovasculaire mortaliteit en met atrium 
fibrileren een 2 x hogere kans op een 
cardiovasculaire doodsoorzaak. 
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Refere
ntie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Interventie 
 

Controle  
 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

Sheifer, 
2000 

C Observationele 
cohort studie 

5888 Gemiddelde 
leeftijd 72, 
40% 
mannen 

>65 jaar Jaarlijks 
ECG 

geen Mediaan 
5.4 jaar 

Mortaliteit 
 

901 patiënten hadden een MI doorgemaakt 
en hiervan waren 201 (22.3%) nog niet 
eerder onderkend. 
 
De mortaliteitsrate na een herkend en na 
niet-herkend MI is vergelijkbaar. 

Deze studie is wel erg oud, deze 
prevalenties worden niet in de tekst 
opgenomen in 2010 

Nadel
mann 

 Observationele 
cohort studie 

390 Gemiddelde 
leeftijd 79, 
verhouding 
man/vrouw 
onbekend 

75-85 jaar Jaarlijks 
ECG 

 Gemiddel
d 76 
maanden 
(6,3 jaar) 

Mortaliteit 50 niet herkende myocardinfarcten 
gedetecteerd, rate 2.4/100; 65 recognized 
3.2/100 
 
De mortaliteitsrate na een herkend en na 
niet-herkend MI is vergelijkbaar. 
 

Prevalentiecijfers uit 1990, wel een 
stuk lager dan in de studie van 
Sheifer 

Gupta, 
2002 

C Observationele 
Cohort studie 

200 >60 jaar 
Leven in 
Delhi, India 

Asymptomatische 
individuen 

    Prevalentie asymptomatische ECG 
afwijkingen: 34.4 procent 

Prevalentiestudie 
India: Kunnen we deze getallen 
gebruiken in Nederland? 

Ronche
tto. 
1998 

C observationeel 595 >65 jaar en 
zonder 
klinische 
aanwijzingen 
voor hart- 
en 
vaatziekten 

Retrospectief studie 
bij patiënten die 
ECG hebben 
ondergaan, maar 
waar geen 
hartziekten 
gediagnosticeerd zijn 

   Abnormaal ECG Prevalentie 73% bij 65-69 jarigen, 77% bij 
70-79 jarigen en 92% bij >80 jarigen 

Erg hoge prevalentie,mogelijk 
vanwege selectie patiënten. 
Artikel aanvragen? Is alleen in 
Italiaans 

Anders
en-
Ranber
g, 2001 

C Population-
based survey 

207 100-jarigen 100-jarige verjaardag 
tussen 1 April 1995 
en 31 mei 1996 in 
Denemarken 

    72% (149) leed aan hart- en vaatziekten, 
51% aan dementie en 28% aan ischemische 
hartaandoeningen 

Geeft dit nuttige info voor de 
richtlijn? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 165

Onderwerp: Heeft het zin/nut een ECG uit te voeren als onderdeel van het CGA? 
 

Refere
ntie 
 
 

Mate van 
bewijs 
 

Studie type 
 
 

Aantal 
patiënten 
 
 

Patiënten 
kenmerken 
 
 

Inclusie criteria 
 
 

Interventie 
 

Controle  
 

Follow-up 
duur 
 
 

Uitkomstmaten 
 
 
 

Resultaten 
 
 
 

Overige 
opmerkingen 
 
 

Singh, 
2004 

A/B? RCT 
letter 

2220 Non-ST-
segment 
myocardial 
infarction 
(STEMI) 

Exclusie: 
bloedingen, 
cerebrovasculaire 
ziektes, congestive 
heart failure, 
nierfalen,  

Early 
invasive 
strategy 

Early 
conservati
ve therapy 

6 
maanden 

Dood, niet-fatale 
myocardinfarct, 
heropname 
vanwege acuut 
coronair 
syndroom, 
bloedingen en 
beroertes 

Significant absolute risico reductie van 4.6% 
eb 3% werd gevonden bij niet-fatale MI en 
heropname vanwege acuut coronair 
syndroom. 

Dit artikel geeft geen antwoord op 
de vraag. Het vergelijkt toch twee 
therapien te vergelijken ipv routine 
screening te bestuderen 

Ryall, 
2001 

C Letter 36 Leeftijd 71.1 
+/- 6.6 jaar, 
15 mannen, 
21 vrouwen 
Lage SES, 
28 konden 
niet 
schrijven 

 Cardioloog 
reviewde 
ECG 

  Medische 
geschiedenis, 
ECG afwijkingen, 
bloeddruk 

24 van de 26 patiënten hadden ECG 
afwijkingen, terwijl maar 16% hiervan bij de 
huisarts bekend was 
28 patiënten hadden hypertensie 

Gaat vooral over de vraag waarom 
minderheden weinig ECGs krijgen 

Quresh
i, 2000 

 Observationeel
, resultaten 
audit 

       Richtlijnen voor management myocard 
infarct bij ouderen leidden tot een betere 
behandeling van myocardinfarct bij ouderen 

Niet relevant denk ik. 
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Bijlage 3 Zoekverantwoording 
 
De onderbouwing van de richtlijn is mede gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht met 
systematische zoekacties. Er werd gezocht in Medline via PubMed. Voor uitgangsvraag 4 (effectiviteit van CGA) is ook in de database Embase 
gezocht. De taal is gelimiteerd tot publicaties in het Engels, Nederlands, Frans, Duits. Daarnaast werden artikelen geëxtraheerd uit referentielijsten van 
opgevraagde literatuur en aangeleverd door de werkgroepleden. De literatuuronderzoeken zijn verricht tussen juni 2009 en januari 2010. Er was geen 
beperking naar publicatiedatum., tenzij anders vermeld. 
 
  
Uitgangsvraag Zoektermen Limiteringen Opbrengst Inclusie 
3. Risicofactoren 
functionele 
achteruitgang 

((("functional recovery" OR 
decline OR "Recovery of 
Function"[Mesh] OR 
"Hospitalization"[Mesh]) AND 
("Risk Factors"[Mesh] OR "risk 
factors"[Title] OR 
"Prognosis"[Mesh] OR 
prognostic[Title])  
AND ("frail elderly"[Title] OR 
"Frail Elderly"[Mesh] OR 
"geriatric assessment"[Title] OR 
"Geriatric Assessment"[Mesh])  
AND (hospital OR hospitals OR 
hospitalized OR ward OR in-
hospital OR inpatients))  

Engels, 
Nederlands 

80 (74 trials 
en 6 
systematische 
reviews) 

 

4. Effectiviteit CGA "comprehensive geriatric 
assessment" [Title] or "geriatric 
assessment" [Title] and (evaluation 
or impact or value or effect*) 
Embase: alleen "comprehensive 
geriatric assessment" [Title] 

With  abstracts 220 (PubMed) 
75 (Embase)  
 
29 dubbel met 
PubMed, geen 
extra relevante 
titels 

42 (waarvan 
5 
systematische 
reviews 

5.4 Heteroanamnese ("caregiver* report*" OR 
"informant* report*" OR 
"informant* rating*" OR 
informant questionnaire) AND 
(CGA OR geriatric OR frail OR 

 82 (PubMed) 21 
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Uitgangsvraag Zoektermen Limiteringen Opbrengst Inclusie 
frailty) 

5.6 Sociale anamnese 
(belasting van de 
mantelzorgers)  

((("Questionnaires"[Mesh] OR 
"Geriatric Assessment"[MeSH 
Major Topic] OR "geriatric 
assessment"[All Fields]) AND 
("Family"[Mesh] AND 
"Caregivers"[Mesh] OR 
(((burden[title] OR stress[title] OR 
distress[title] OR strain[title]) 
AND (caregiver*[title] OR  AND 
("frail elderly"[All Fields] OR 
"geriatric assessment"[MESH] OR 
"geriatric assessment"[All 
Fields]))) 

Klinische trials1  79 (PubMed) 10 

5.8 Meetinstrumenten     
5.8.1 Cognitieve functie     
Mini-Mental State 
Examination (MMSE) 

(MMSE OR Mini-Mental State 
Examination) 

Sensitief 
diagnostisch 
filter PubMed2 
Vanaf 1999 

32 (PubMed)  

Kloktekentest 
 

("clock test" OR "clock drawing 
test") 
AND ("frail elderly" OR 
"geriatric assessment"[MESH] OR 
"geriatric assessment" OR frailty) 

Vanaf 1999 43 (PubMed)   

5.8.3 ADL- en IADL-
functie  

Activities of Daily 
Living/classification" AND 
(("Aged"[Mesh]) OR elderly[title])) 
(katz AND ("frail elderly" OR 

 
 
 
 

13 
systematische 
reviews 
(PubMed)  

 

                                                
1) Zoekfilter RCTs en de volgende publicatietypen [ptyp]: Clinical Trial OR Meta-Analysis OR Practice Guideline OR Randomized Controlled Trial OR Review OR Comparative Study OR Consensus 
Development Conference OR Consensus Development Conference, NIH OR Controlled Clinical Trial OR Evaluation Studies OR Government Publications OR Guideline OR Multicenter Study OR 
Research Support, N I H, Extramural OR Research Support, N I H, Intramural OR Research Support, Non U S Gov't OR Research Support, U S Gov't, Non P H S OR Research Support, U S Gov't, 
P H S OR Validation Studies)) 

2) sensitiv*[Title/Abstract] OR sensitivity and specificity[MeSH Terms] OR diagnos*[Title/Abstract] OR diagnosis[MeSH:noexp] OR diagnostic *[MeSH:noexp] OR 
diagnosis, differential[MeSH:noexp] OR diagnosis[Subheading:noexp] OR validity) 
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Uitgangsvraag Zoektermen Limiteringen Opbrengst Inclusie 
"geriatric assessment"[MESH] OR 
"geriatric assessment") AND 
("functional status" OR 
"functional assessment") 
(("ADL disability" OR "Barthel 
index" OR "daily life activity" OR 
"functional status" OR "Lawton" 
OR "functional assessment"  
AND ("frail elderly" OR "geriatric 
assessment"[MESH] OR "geriatric 
assessment" AND (reliability) OR 
("Reproducibility of 
Results"[Mesh]  

 
 
Vanaf 1999 

26  (PudMed) 
 
 
 
 
60 (PubMed) 
 

5.8.4 Voeding  (((MNA OR Mini Nutritional 
Assessment) AND ("frail elderly" 
OR "geriatric assessment"[MESH] 
OR "geriatric assessment" OR 
frailty 

 

Vanaf 1999   

Short Nutritional 
Assessment 
Questionnaire 

SNAQ OR "Short Nutritional 
Assessment Questionnaire") 

 

 18 (PubMed)  

Mini Nutritional 
Assessment 

(MNA OR Mini Nutritional 
Assessment) AND ("frail elderly" 
OR "geriatric assessment"[MESH] 
OR "geriatric assessment" OR 
frailty) 

Sensitief 
diagnostisch 
filter PubMed2 
Vanaf 1999 

57 (PubMed)  

5.8.5 Belasting 
mantelzorg 

("caregiver strain index") AND 
(aged[MeSH] or (frail*)) 
OR 
(validation studies) OR reliability 
OR validity OR predict* OR 
"Sensitivity and Specificity"[Mesh] 

NOT 
("Asia"[Mesh])) 

13 
systematische 
reviews 
(PubMed)  
26  (PudMed) 
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Uitgangsvraag Zoektermen Limiteringen Opbrengst Inclusie 
OR "Reproducibility of 
Results"[Mesh]) AND ((caregiver 
burden) OR (family caregivers) 
OR (family caregiv*)AND 
("geriatric assessment")) AND 
(caregiv*[title])) OR 
(("Aged"[Mesh])) or (zarit burden 
interview)))  
OR 
(counseling OR support) AND 
((zarit burden interview) OR 
(caregiver burden) OR (family 
caregivers) OR (family caregiv*)) 
AND ("geriatric assessment")) 
AND (caregiv*[title])) OR 
(("Aged"[Mesh]) AND (zarit 
burden interview))) AND 
("Caregivers/psychology"[Mesh]))) 

 
 
 
60 (PubMed) 
 

5.8.6 Blaasonderzoek bladderscan OR "bladder scan" 
OR "urinary retention") AND 
("frail elderly" OR "geriatric 
assessment"[MESH] OR "geriatric 
assessment" OR frailty 

Vanaf 1999 16 (PubMed)  

5.9 
Laboratoriumonderzoek 

(("vitamin b1"[tiab] OR "vitamin 
d"[tiab] OR "vitamin b6"[tiab] OR 
thiamine[tiab]) OR 
(((("Thiamine"[Mesh] OR 
"Vitamin D"[Mesh]) OR 
("Vitamins"[Mesh] OR "Vitamins 
"[Pharmacological Action] OR 
"Vitamin B 6 Deficiency"[Mesh] 
OR "Vitamin B Deficiency"[Mesh] 
OR "Vitamin D 
Deficiency"[Mesh] OR "Vitamin B 
6"[Mesh])) OR "Thiamine 
Deficiency"[Mesh]) OR "Vitamin 
D Deficiency"[Mesh])) AND 
(geriatric assessment) AND ((tests 
OR "routine testing")) OR 

 110 (PubMed)  
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Uitgangsvraag Zoektermen Limiteringen Opbrengst Inclusie 
"Nutrition Assessment"[Mesh])) 

5.10 ECG ((electrocardiograph*[Title] OR 
ECG[TiAB]) OR 
("electrocardiography"[MeSH 
Terms] OR 
"electrocardiography"[All Fields] 
OR "electrocardiogram"[All 
Fields])) AND ((routine[tiab]) OR 
(screening)) AND (("frail 
elderly"[MeSH Terms] OR "frail 
elderly"[All Fields]) OR ("geriatric 
assessment"[MeSH Terms] OR 
"geriatric assessment"[All Fields])) 
 
 

 47 (PubMed) 7 

 

Gecombineerd met methodologisch filter systematische reviews 
((meta analysis [pt] OR meta analysis [tw] OR meta analysis [tw]) OR ((review [pt] OR 
guideline [pt] OR consensus [ti] OR guideline* [ti] OR literature [ti] OR overview [ti] OR review [ti]) AND ((Cochrane [tw] OR Medline [tw] OR CINAHL 
[tw] OR (National [tw] AND Library [tw])) OR (handsearch* [tw] OR search* [tw] OR searching [tw]) AND (hand [tw] OR manual [tw] OR electronic [tw] 
OR bibliographi* [tw] OR database* OR (Cochrane [tw] OR Medline [tw] OR CINAHL [tw] OR (National [tw] AND Library [tw]))))) OR ((synthesis [ti] 
OR overview [ti] OR review [ti] OR survey [ti]) AND (systematic [ti] OR critical [ti] OR methodologic [ti] OR quantitative [ti] OR qualitative [ti] OR 
literature [ti] OR evidence [ti] OR evidencebased [ti]))) BUTNOT (case* [ti] OR report [ti] OR editorial [pt] OR comment [pt] OR letter [pt]) 
 
Referentie: Shojania KG, Bero LA. Taking advantage of the explosion of systematic 
reviews: an efficient MEDLINE search strategy. Eff Clin Pract 2001;4:15762. 
http://www.erasmusmc.nl/huge/51023/159687/272333/Zoekfilters_voor_PubMed.pdf?lang=nl 
Gecombineerd met methodologisch filter Randomized Controlled Trials 
(Clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR clinical trials[mh] OR 
randomly[tiab] OR trial[ti]) NOT (animals[mh] NOT (animals[mh] AND humans[mh])) 
Sensitivity: 95%. Precision: 55.4% 
 
Referentie: Glanville JM, Lefebvre C, Miles JN, CamossoStefinovic 
J. How to identify randomized controlled trials in MEDLINE: ten years on. J Med Libr Assoc. 2006 Apr;94(2):1306. 
(http://www.erasmusmc.nl/huge/51023/159687/272333/Zoekfilters_voor_PubMed.pdf?lang=nl) 
(http://www.erasmusmc.nl/huge/51023/159687/272333/Zoekfilters_voor_PubMed.pdf?lang=nl) 


