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Voorwoord
Als laatste stap naar het afronden van de Bachelor na Bachelor Intensieve Zorg en
Spoedgevallenzorg aan de University College Leuven-Limburg, campus Gasthuisberg,
hebben wij deze specialisatieproef geschreven. Via een literatuurstudie verdiepten wij ons
in het reduceren van het aantal heropnames van de oudere traumapatiënt op de
spoedgevallendienst. Dit onderwerp hebben wij gekozen naar aanleiding van eigen
ervaringen en bemerkingen in de praktijk.
Met deze specialisatieproef hopen wij een aanbeveling te kunnen doen naar de praktijk en
zo een bijdrage te kunnen leveren aan de huidige gang van zaken op de
spoedgevallendienst van UZ Leuven, dat onze eigen werkomgeving is, en andere
spoedgevallendiensten.
Graag maken wij van dit voorwoord gebruik om enkele mensen te bedanken die ons
doorheen dit gehele proces hebben gesteund en geholpen.
Ten eerste gaat onze dankbetuiging uit naar onze promotor Dhr. Johan Asnong voor zijn
inzet, motivatie en deskundigheid. Niet alleen tijdens dit project maar ook de voorbije vier
jaar heeft hij ons, als werkstudenten, zo goed als mogelijk begeleid doorheen deze
opleiding. Als volgende bedanken wij Mw. Lisa Vanmechelen, die als inhoudsdeskundige
ons op het juiste pad hield tijdens dit project. Vervolgens bedanken wij ook onze collega’s
die steeds paraat stonden om op onze vragen te antwoorden en die zelfs ons werk eventjes
overnamen zodat wij konden overleggen over dit project. Als voorlaatste willen wij speciale
dank betuigen aan onze partners en kinderen omdat zij ons steeds bleven aanmoedigen
doorheen onze opleiding en dit project. Waar wij de bomen door het bos niet meer zagen,
daar zorgden zij voor rust en ontspanning zodat we er weer tegen aan konden. Langs deze
weg willen wij dan ook sorry zeggen tegen hen voor de weinige tijd rond deadlines en de
daarbijhorende stemmingswisselingen. Tot slot bedanken wij u als lezer voor de interesse
in ons werk.
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Abstract
Probleemstelling:
Het steeds ouder worden heeft een impact op het gezondheidszorgsysteem. Om het
gezondheidszorgsysteem te ontlasten is het belangrijk om het aantal heropnames op de
spoedgevallendienst van oudere patiënten tot het minimum te herleiden. Voor de algemene
geriatrische patiënt is hiervoor het URGENT-project ontwikkeld op de spoedgevallendienst
van UZ Leuven. Uit ervaring merken wij echter op dat indien oudere patiënten, die worden
ingeschreven voor de discipline traumatologie (en neus-keel-oor, oftalmologie,
reconstructieve heelkunde en tandheelkunde), naar huis toe worden ontslagen, dit bijna
steeds gebeurt zonder geëvalueerd te worden of dit praktisch wel mogelijk is voor de
patiënt en/of zijn familie.

Doelstelling:
Het doel van deze specialisatieproef is om aanbevelingen, gebaseerd op recent onderzoek
in de literatuur en het URGENT-project, te doen en zo de kwaliteit van ontslag te verbeteren
en het aantal heropnames van oudere traumapatiënten te verminderen.

Methode:
Via een literatuurstudie werd een systematische analyse uitgevoerd. 23 artikelen werden
geïncludeerd die werden gevonden via verschillende databanken, bepaalde MeSHtermen,
de sneeuwbalmethode en met de hulp van Dhr. Johan Asnong. Daarnaast hebben we een
persoonlijk gesprek gehad met een GST-verpleegkundige over de huidige gang van zaken
op de spoedgevallendienst van UZ Leuven. Ook werden vijf vaste nachtverpleegkundigen
bevraagd naar hun ervaringen wat betreft het ontslagbeleid bij oudere (trauma)patiënten
en werd er een analyse uitgevoerd van verzamelde gegevens via het elektronisch
patiëntendossier tijdens een observatieperiode van één week op de spoedgevallendienst
van UZ Leuven.

Conclusie:
Om een reductie te verkrijgen in het aantal heropnames van de oudere (trauma)patiënt
op de spoedgevallendienst is een consequent ontslag noodzakelijk. Een goede screening,
gevolgd door een assessment en betrouwbare ontslaginstructies naar patiënt, zijn
omgeving en eerstelijnszorg zijn hierbij zeer belangrijk. Het URGENT-project is een
veelomvattend zorgmodel van de spoedgevallendienst in UZ Leuven om de complexe
zorgcomplexiteit van de oudere patiënt te meten, maar is nog te pril om te kunnen
besluiten dat het aantal heropnames hiermee daalt. De oudere traumapatiënt wordt in de
huidige werking van het URGENT-project echter vaak over het hoofd gezien. Om toch op
onze onderzoeksvraag te antwoorden wordt als aanbeveling een aanpassing van het
URGENT-project voorgesteld alsook regelmatige infomomenten voor (huis)artsen en
verpleegkundigen. Verder onderzoek is noodzakelijk om het effect van deze aanbevelingen
te onderzoeken.
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1

Inleiding

We worden steeds maar ouder en ouder. In 2018 zijn er, volgens de cijfers van de Belgische
overheid, 2.130.556 mensen 65 jaar of ouder. In vergelijking met 2013 (1.959.125
mensen) is dit een stijging van 8.78%. Uit deze cijfers blijkt dat vergrijzing toch wel een
actueel thema is. Het aantal mensen ouder dan 65 jaar zal nog sterk toenemen tot 2040
(Statbel.be, 2018). Dit heeft natuurlijk een impact op het gezondheidszorgsysteem. Het
aantal ouderen (> 65 jaar) dat op de spoedgevallendienst wordt opgenomen stijgt. Het
bedraagt vandaag zelfs meer dan 25% van alle spoedopnames (Nielsen, et.al., 2018b).
Oudere patiënten zijn in de huidige maatschappij de grootste risicogroep om tussen de
voorzieningen in de gezondheidszorg te zweven in vergelijking met andere
patiëntengroepen. De spoedgevallendienst is hierdoor een algemeen contactpunt
geworden voor deze oudere patiënten (Kessler, Williams, Moustoukas, & Pappas, 2013).
De snelle toename van de oudere populatie heeft een impact op het
gezondheidszorgsysteem wat betreft traumata. 30% van alle traumakosten zijn te wijten
aan een trauma van een oudere patiënt (Bellal, & Ahmed, 2016). Door fysiologische
veranderingen naarmate men ouder wordt kan zelfs een kleine val grote gevolgen hebben.
De oorzaak van een val bij oudere patiënten is vaak multifactorieel. Een geschikte evaluatie
en klinische onderzoek van kop tot teen van elke oudere traumapatiënt is dan ook van
groot belang om niets over het hoofd te zien en zo heropnames te vermijden. (Rosenberg,
et.al., 2013).
Heropname in een ziekenhuis of op de spoedgevallendienst is een veel voorkomend
fenomeen bij oudere patiënten. Bijgevolg is dit ook een belangrijk probleem in de
gezondheidssector. In Westerse landen worden tot 20% van de ouderen binnen de 30
dagen na ontslag heropgenomen op een spoedgevallendienst. Dit zijn verontrustende
cijfers voor zowel de oudere patiënt zelf als de gemeenschap en gezondheidszorg. Een
heropname betekent ook een stijging in risico op infectie, medische complicaties en een
limitatie in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Leeftijd, co-morbiditeit, medicatie,
diagnoses en beperking van activiteiten dragen bij tot een vergroot risico op heropname
bij oudere patiënten. Een groot deel van de oudere patiënten die op de spoedgevallendienst
terecht komen worden direct terug ontslagen naar huis (Nielsen, Maribo, Kirkegaard,
Peterson, & Oestergaard, 2018a).
De spoedgevallendienst is uniek gepositioneerd om een rol te spelen in het verbeteren van
de zorg voor de oudere populatie. De spoedarts kan (mits voldoende expertise) niet alleen
een impact hebben op de patiënt zijn toestand, maar ook op het al dan niet grijpen naar
dure modaliteiten in het ziekenhuis i.p.v. te verwijzen naar goedkopere behandelingen
buiten het ziekenhuis. In vergelijking met de jongere patiëntenpopulatie verblijft de oudere
patiënt gemiddeld 20% langer op de spoedgevallendienst.
De literatuur geeft aan dat m.b.v. een goede screening, gevolgd door een geriatrisch
assessment, vooraleer de patiënt ontslagen wordt uit de spoedgevallendienst, bij een groot
deel van de patiënten ongekende noden zullen tevoorschijn komen waarvoor interventie
noodzakelijk is. Door het gebruik van dit assessment zal het aantal heropnames op
spoedgevallen verkleinen alsook de ziekenhuisopnames (Rosenberg, et.al., 2013).
Om het zorgtraject voor geriatrische ouderen op spoed te optimaliseren en het risico op
een heropname te verminderen werd in UZ Leuven reeds het URGENT-project gelanceerd.
Dit project bestaat uit het opzetten van een geïntegreerd zorgmodel tussen de
5

spoedgevallendienst van het ziekenhuis en de thuiszorg. Een project voor de algemene
geriatrische patiënt is er dus al. In deze specialisatieproef willen we ons echter verder
verdiepen in de oudere traumapatiënt en de verschillende methoden om heropnames van
deze patiëntenpopulatie te verminderen. Het doel van deze specialisatieproef is om
aanbevelingen, gebaseerd op recent onderzoek in de literatuur en het URGENT-project, te
doen en zo de kwaliteit van ontslag te verbeteren en het aantal heropnames van oudere
traumapatiënten te verminderen.
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2

Methode

2.1 Onderzoeksvraag:
De hoofdvraag waarop we binnen deze proef een antwoord trachten te vinden is: Welke
methoden en interventies zijn effectief in het reduceren of voorkomen van het aantal
heropnames van de oudere traumapatiënten op de spoedgevallendienst?

2.2 PICO
Patiënt
Interventie

Comparisation
Outcome

Oudere traumapatiënten op de spoedgevallendienst
Screening- en assessmenttools om risicoprofielen te detecteren
bekijken om nadien een verder assessment en gerichtere aanpak te
kunnen bewerkstellen.
Huidige werkwijze op Gasthuisberg met name het URGENT-project
Daling aantal heropnames, morbiditeit en mortaliteit bij de oudere
trauma patiënten op de spoedgevallendienst.

2.3 Zoekstrategie
Om een goed beeld te krijgen van de bestaande wetenschappelijke publicaties rond het
ontslagbeleid van de oudere patiënt op een spoedgevallendienst werd er een
literatuurstudie gedaan. Hierbij werden er meerdere databanken doorzocht.
Aangezien we beiden in Gasthuisberg werken beslisten we gebruik te maken van de
databanken die hier beschikbaar zijn. Op deze manier was het aanbod van artikelen groter
dan wanneer we via de databanken beschikbaar voor de UCLL zouden zoeken. Omdat de
volgende databanken gericht zijn op verpleegkunde kozen we uit alle beschikbare
databanken voor de volgende: Embase, PubMed, Medline en LIMO.
Gebruikte MeSHtermen zijn: Elderly patient, Discharge,
department, met als inclusiecriteria:
• Engels of Nederlandstalige artikelen.
• Niet ouder da 10 jaar.
• Free full tekst online beschikbaar.

Trauma

en

Emergency

Op basis van deze instellingen en MeSHtermen werden er:
• 104 artikelen gevonden via Embase,
• 64 artikelen via PubMed,
• Geen artikelen beschikbaar via Medline omwille van de zoekcriteria dat er een
free full tekst beschikbaar moet zijn.
• 7.987 resultaten op LIMO.
De artikelen die zich specifiek op één bepaald ziektebeeld hadden gericht werden
geëxcludeerd uit de literatuurstudie.
Door verschillende combinaties van de zoektermen, de zoekcriteria, de sneeuwbalmethode
en de hulp van onze promotor, dhr. Asnong, werden er uiteindelijk 23 artikelen opgenomen
in de literatuurstudie.
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In de geselecteerde artikelen werd er zowel over de geriatrische patiënt, de kwetsbare
oudere en de ouderen gesproken. Om geen verwarring te veroorzaken zullen wij in deze
specialisatieproef steeds over ‘ouderen’ spreken. Het is niet eenvoudig om het begrip
`ouderen´ te definiëren. Als ouderen enkel op leeftijd worden voorgesteld, wordt een
unidimensioneel beeld gecreëerd dat geen plaats laat voor nuances. Als we niet in termen
van hoelang ze al geleefd hebben definiëren maar in wat ze kunnen en hoe ze zich voelen
zijn er heel wat verschillen binnen de oudere populatie zichtbaar, net zoals in andere
leeftijdsgroepen.
Een vaak voorkomende definitie van een oudere patiënt is: iemand met een complex
ziektebeeld, als gevolg van stoornissen op lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied
waardoor zelfstandig functioneren en de kwaliteit van het leven negatief beïnvloed wordt
(Mensengezondheid.nl, 2010).

8

3

De oudere traumapatiënt

In dit hoofdstuk willen we een beter beeld weergeven van wie de oudere traumapatiënt is,
welk effect de leeftijd heeft op deze patiëntenpopulatie en wat zijn verhouding met de
spoedgevallendienst is.

3.1 Definitie
De term ‘oudere’ mag niet verward worden met de term ‘geriatrische’. Een geriatrische
patiënt is veelal een patiënt die ouder is dan 75 jaar (UZ Leuven, 2018a). In art. 3 van het
Koninklijk Besluit van 29-01-2007 staat de geriatrische patiënt beschreven als een patiënt
met een gemiddelde leeftijd van meer dan 75 jaar en die een specifieke aanpak nodig heeft
om volgende redenen (Belgisch Staatblad, 2007):
• Fragiliteit en beperkte homeostase
• Actieve polypathologie
• Atypische klinische beelden
• Verstoorde farmacokinetica
• Gevaar voor functionele achteruitgang
• Gevaar voor deficiënte voeding
• Tendens tot inactiviteit en bedlegerigheid, met toegenomen risico op opname in een
instelling en afhankelijkheid bij de activiteiten van het dagelijkse leven
• Psychosociale problemen
Het is echter goed mogelijk dat iemand vóór de leeftijd van 75 jaar één of meerdere van
de hierboven opgesomde kenmerken heeft, alsook weinig contacten en afhankelijk is van
zorg (Mensengezondheid.nl, 2010). In de literatuur bestaat er dan ook discussie over
wanneer
een
patiënt
als
‘oudere’
bestempeld
mag
worden.
De
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert de oudere populatie vanaf 60 jaar
(Rosenberg, et.al., 2013). Toch zien we in vele studies dat er een leeftijdsgrens van 65
jaar wordt aangehouden. Rosenberg et.al. (2013) geeft aan dat elk ziekenhuis best zijn
eigen leeftijdsgrens instelt naargelang eigen voorkeur.
Op de spoedgevallen dienst zien we vaak de kwetsbare ouderen. Kwetsbaarheid is geen
ziekte. Het is een verzameling risicofactoren. Kwetsbaarheid, ook wel frailty, is een
specifieke conditie bij ouderen die geassocieerd is met een verhoogd risico op vooral fysiek
functieverlies. Dit risico op functieverlies is niet identiek aan, maar wordt wel geassocieerd
met veroudering, beperkingen en multi morbiditeit. Kwetsbare personen zijn vaker oud,
hebben meer dan één (chronische) aandoening (multi morbiditeit), meer lichamelijke
beperkingen en een slechtere gepercipieerde gezondheid (VMSzorg.nl, 2009). Deze
kwetsbare ouderen lopen meer risico op valincidenten. Hierdoor zijn dit vaak de patiënten
die we zien op de spoedgevallendienst voor de discipline traumatologie en waar we ons op
willen richten in deze specialisatieproef.
Met trauma wordt hier een verwonding van weefsel (bv. huid of bot) bedoeld, en geen
psychologisch trauma. Voorbeelden van deze traumata zijn: schaafwonden, scherp trauma
(glas, mes,…), stomp trauma (val, aanrijding,…), verstuiking, fractuur, ruptuur of
brandwonden (Wikipedia.org, 2017).
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3.2 Effect van veroudering op het lichaam
Om de outcome van de oudere traumapatiënt te verbeteren is het belangrijk om te weten
welke leeftijdsgebonden en fysiologische veranderingen er in het menselijk lichaam
plaatsvinden. Deze veranderingen leiden tot atypische symptomen waardoor sommige
aandoeningen laattijdig of foutief worden gediagnosticeerd. Bellal, et.al. (2016) hebben
deze veranderingen in kaart gebracht. Patiënten met dezelfde chronologische leeftijd
hebben vaak een verschillende fysiologische leeftijd omdat ieder mens anders evalueert.
De fysiologische veranderingen in combinatie met verhoogde co-morbiditeit en
polyfarmacie geeft een vergrote impact op het trauma en zijn dus belangrijk om in acht te
nemen:
• Cardiovasculair: De contractiliteit van het hart daalt door een verstijving van het
hartspierweefsel, de vasculaire wand van de aorta en de perifere vaten. Dit heeft
een verhoging van de vasculaire weerstand tot gevolg. De cardiac output daalt
waardoor de last van het trauma cardiaal minder goed verdragen zal worden. De
verhoging van de vasculaire weerstand heeft een verhoging van de bloeddruk tot
gevolg. Hierdoor lijdt 65% van de ouderen aan hypertensie. Een oudere met een
normale bloeddruk, is vaak een oudere die hypotens is. Een systolische bloeddruk
die lager is dan 110 mmHg en een hartfrequentie van meer dan 90 slagen per
minuut geeft een verhoogde mortaliteit bij deze patiëntenpopulatie (Daelemans,
Tilburg, & Verroken, 2018).
• Respiratoir: Door spierafbraak daalt de longcapaciteit. Daarnaast stijgt de
compliantie door een daling van de elasticiteit van de longen en het stijver worden
van de thoraxwand. Hierdoor daalt het teugvolume waardoor zuurstoftoediening
belangrijk wordt. Dyspnoe blijft vaak onopgemerkt door de verminderde
lichamelijke activiteit. Ook moet er bij het toedienen van narcotica als pijnstilling
opgelet worden voor respiratoire depressie (Bellal, et.al., 2016).
• Neurologisch: Bloedvaten in de hersenen worden bij het ouder worden steeds
kwetsbaarder waardoor zelfs de kleine hoofdtraumata grote bloedingen teweeg
kunnen brengen. De klinische symptomen van hersenbloedingen komen vaak pas
later tevoorschijn. Een goede observatie van oudere patiënten is aan te raden tot
minstens 24u na de verwonding. Veel van deze patiënten worden behandeld met
anticoagulantia voor andere aandoeningen waardoor een bloeding minder snel
stopt. Verder is er een verandering in de pijnperceptie waardoor er een verhoogd
risico ontstaat op het niet tijdig opsporen van ernstige/verborgen letsels
(Daelemans, et.al., 2018).
• Musculoskeletaal: Door vitaminedeficiëntie, malnutritie en verminderde activiteit
neemt vanaf de leeftijd van 25 jaar de spiermassa elke 10 jaar met 4% af (Bellal,
et.al., 2016). We spreken van sarcopenie als deze drie type factoren aanwezig zijn.
Gevolgen van sarcopenie zijn een verminderde weerstand, verminderde motorische
vaardigheden, verminderde thermoregulatie en verminderde insulinegevoeligheid.
Ook osteoporose is een veel voorkomende aandoening. In België bedraagt de kans
op osteoporotische breuken ongeveer 1 op 3 bij vrouwen na de menopauze en 1 op
5 bij mannen ouder dan 50 jaar. Vroege stabilisatie is hierbij belangrijk om zo
complicaties te vermijden (UZ Leuven, 2018b).
• Huid: De huid van ouderen is fragieler en minder elastisch, waardoor de oudere
meer kans heeft op verwondingen, infecties en verminderde heling, al dan niet
onder invloed van het chronisch gebruik van steroïden. Decubitusletsels zullen
minder snel genezen en verdienen daarom extra aandacht bij ouderen (Daelemans,
et.al., 2018).
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•

Metabolisme: Het ouder worden veroorzaakt veranderingen in het metabolisme
waardoor deze populatie gevoeliger wordt voor bijwerkingen van medicatie. Door
een verminderde nierfunctie is er sprake van een verhoogd risico op accumulatie
(Daelemans, et.al., 2018). Door afname van het volume van de lever neemt ook de
totale capaciteit van de lever om stoffen om te zetten af. Door vermindering van de
doorbloeding van de lever via de arteria hepatica en de vena portae neemt de
leverklaring van medicatie met een groot first-pass effect af waardoor de dosering
aangepast moet worden (Zorginstituut Nederland, 2019).

Oudere traumapatiënten hebben meer risico op een langer ziekenhuisverblijf en een
slechtere outcome. Er moet dus anders naar oudere traumapatiënten gekeken worden dan
naar jongeren, hoe klein het trauma ook is (Bellal, et.al., 2016).

3.3 De oudere traumapatiënt op de spoedgevallendienst
Het aantal oudere volwassenen die gezondheidszorg nodig hebben groeit in een tempo dat
niet in verhouding staat tot dat van de algemene bevolking. Oudere patiënten komen dan
ook steeds vaker naar een spoedgevallendienst omwille van een algemene nood aan
gezondheidszorg (Hwang, Peters, Hastings, & Ramos, 2018). Het aantal ouderen (> 65
jaar) dat op de spoedgevallendienst wordt opgenomen stijgt hierdoor en bedraagt vandaag
zelfs meer dan 25% van alle spoedopnames. Ouderen die worden ontslagen uit de
spoedgevallendienst hebben een hoger risico op heropname en sterfte (Nielsen, et.al.,
2018b). Ook wordt er bij deze patiënten 50% meer labo’s en beeldmateriaal afgenomen
wat resulteert in een hogere kost. De oudere patiënt verlaat de spoedgevallendienst vaak
ook ontevreden (Rosenberg, et.al., 2013).
Vanaf 57 jaar is er bij een trauma een significant verhoogd risico om te sterven. Een
behandeling in een traumacenter wordt vanaf deze leeftijd geassocieerd met een lager
risico op mortaliteit vergeleken met een behandeling in een niet-traumacenter. Hoe ouder,
hoe meer deze vaststelling van toepassing is. De mortaliteit daalt indien een traumapatiënt
vanaf 70 jaar behandeld wordt in een gespecialiseerd traumacenter, hoe klein het trauma
ook is (Goodmanson, et.al., 2012
Een traumacentrum is in een ziekenhuis waar 24 uur per dag specialisten, betreffende
traumazorg aanwezig of oproepbaar zijn. Patiënten met ernstige letsels waarvoor bij de
eerste behandeling specialistische zorg nodig is kunnen hierdoor altijd geholpen worden.
De eisen voor een traumacentrum zijn dat 24 uur per dag het volgende beschikbaar is
(Wikipedia, 2018):
• een traumateam (artsen en verpleegkundigen opgeleid in de traumatologie) dat
via een Mobiel Medisch Team (MMT) kan worden vervoerd (per auto of
helikopter);
• een operatiekamer;
• de mogelijkheid om binnen 15 minuten een CT-scan te maken;
• de mogelijkheid om binnen 15 minuten een neurochirurg beschikbaar te maken;
• de mogelijkheid om patiënten op te nemen op de intensive-careafdeling
Indien 70 jaar als triagedrempel wordt beschouwd om een traumapatiënt te transporteren
naar een traumacenter i.p.v. een niet-traumacenter zal dit slechts een verhoging op de
spoedgevallendienst teweegbrengen met één opname per dag (Goodmanson, et.al., 2012).
Volgens Bellal et.al. (2016) hebben oudere patiënten met een mild trauma tot 10 keer
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meer kans op mortaliteit in vergelijking met jongere patiënten. Ook is er een verhoogd
risico op complicaties en een verlengd verblijf in het ziekenhuis. Bij traumapatiënten vanaf
55 jaar is er zelfs al een associatie met een hogere mortaliteit en morbiditeit en dienen
deze patiënten dus direct getransporteerd te worden naar een traumacenter ongeacht de
ernst van de verwonding. Met het definiëren van de leeftijdsgrens voor ouderen zal het
doorverwijzen naar gespecialiseerde traumacenter verbeteren alsook de aanpak van
ondertriage (Cfr. 3.4.1) bij de oudere traumapatiënten.
Vallen is het meest voorkomende event waarbij ouderen zich verwonden. Vallen wordt ook
geassocieerd met hogere mortaliteit. 40% van de ouderen die worden opgenomen op de
spoedgevallendienst omwille van een val sterven binnen het jaar. Hoe ouder de patiënt,
hoe meer valincidenten, ziekenhuisbezoeken en -opnames er plaats vinden en dus meer
kans op complicaties (Bellal, et.al., 2016). Eens een oudere persoon valt verdubbelt het
risico dat hij/zij nog eens valt. Er zijn dan ook veel heropnames omwille van valincidenten
(Galet, Zhou, Ten Eyck, & Romanovski, 2018). Een tweede meest voorkomende traumaevent bij ouderen zijn verkeersongevallen. Dit komt door een verminderd zicht en gehoor,
maar ook door een tragere reactiesnelheid. Brandwonden komen bij ouderen ook vaak
voor, met een grotere mortaliteit dan bij jongere mensen.
De huid van de oudere patiënt is dunner, ze hebben minder lichaamsmassa en door de
verminderde respiratoire reserve zijn ze vatbaarder voor ernstige inhalatietrauma’s (Bellal,
et.al., 2016).
Oudere patiënten hebben tevens meer kans op chronische ziekten, meerdere medische comorbiditeit en cognitieve en functionele beperkingen die hun vermogen om te
communiceren en functioneren beperken. Deze factoren maken dat we van een
geriatrische patiënt spreken. Een acute ziekte, waardoor deze patiënt naar de
spoedgevallendienst moet komen, overlapt bij deze groep van patiënten vaak tal van
andere problemen. Ze presenteren zich vaak met een atypisch ziektebeeld en er ontbreekt
vaak informatie betreffende medische voorgeschiedenis, medicatie enz.. Al deze factoren
maken van deze patiënten op een spoedgevallendienst een uitdaging. Ondanks het
uitgebreide gamma aan mogelijkheden om de overgang van een spoedgevallendienst naar
een hospitalisatieafdeling, revalidatiecentrum of naar huis (bv. thuiszorg en mantelzorg)
te verwezenlijken, is er een gebrek aan kwaliteitsvol bewijs dat deze ook effectief zijn. Dit
maakt dat een veilige transfer van deze patiënten op de spoedgevallendienst naar huis of
naar een andere zorgvoorziening een belangrijk en actueel onderwerp is voor onderzoek
om heropnames te reduceren (Kessler, et.al., 2013).

3.4 Problematiek
3.4.1 Ondertriage
Triage systemen worden wereldwijd toegepast en zowel pre- als in hospitaal gebruikt. Ze
dienen om patiënten te screenen en in te delen naargelang de ernst van de symptomen en
afwijkende hemodynamische parameters (Daelemans, et., al 2018).
Een triagesysteem dat in de literatuur frequent aan bod komt is de Emergency Severity
Index (ESI). Dit is tevens het systeem dat gebruikt wordt in UZ Leuven. Aan de hand van
de ernst van de situatie, de parameters (ademhaling, hartfrequentie, bloeddruk, saturatie,
pijn en bewustzijnsniveau) en de ingeschatte hoeveelheid van middelen die nodig gaan
zijn om tot een diagnose te komen worden de patiënten ingedeeld in vijf niveaus. Niveau
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één duidt hierbij op een urgente situatie die onmiddellijke levensreddende handelingen
vereist. ESI niveau twee zijn patiënten in een urgente situatie die niet of maximum tien
minuten kunnen wachten. ESI niveau drie, vier en vijf worden toegekend aan de hand van
de benodigde middelen om tot een diagnose te komen. Respectievelijk meer dan één, één
of geen middelen (Daelemans, et.al., 2018).
Bij ondertriage wordt er door de triageverpleegkundige een te hoge ESI score aan de
patiënt toegekend. Vaak gaat het hierbij om een score drie i.p.v. een score twee, waarbij
het verschil in wachttijd toeneemt. Bij de oudere patiënt is dit een veel voorkomend
fenomeen omwille van bijvoorbeeld de atypische wijze waarop ze zich presenteren op de
spoedgevallendienst en een inadequate interpretatie van de parameters door de
triageverpleegkundige. De atypische symptomen kunnen een hoog risico situatie of zelfs
de nood aan een levensreddende interventie maskeren (Grossmann et.al., 2014). Een
oudere patiënt met een normale systolische bloeddruk is bijvoorbeeld vaak hypotens
(Bellal, et.al., 2016). Uit de studie van Grossmann et.al. (2014) blijkt dat door ondertriage
tijdgevoelige behandelingen te laat worden opgestart. Dit kan leiden tot een potentieel
vermijdbare toename van de morbiditeit en mortaliteit. De studie geeft ook aan dat de
oorzaken van onder triage complex en multifactorieel zijn. Grossmann et.al. (2014)
bestudeerden of extra opleiding van triageverpleegkundigen een verschil in het voorkomen
van ondertriage geeft direct na de opleiding en na een tijdsbestek van één jaar. Er werd
echter geen significant verschil aangetoond. De kennis van de verpleegkundige was reeds
van hoog niveau vóór de opleiding, waardoor gebrek aan kennis uitgesloten is als oorzaak
voor ondertriage. Wel blijkt dat met het stijgen van de leeftijd van de patiënt ook het risico
op ondertriage stijgt. Drukte op de spoedgevallendienst kan tevens de beslissing in het
toekennen van een ESI-niveau van de triageverpleegkundige beïnvloeden.
In UZ Leuven wordt er ook gebruik gemaakt van het ESI triagesysteem. Er zijn geen
specifieke
aanpassingen
ingevoerd
voor
de
oudere
patiëntenpopulatie.
De
triageverpleegkundige kan echter wel naar eigen inzicht de wachttijd van een onrustige,
afhankelijke en/of minder mobiele patiënt verkorten door deze al in een box te plaatsen
en reeds advies te vragen aan de arts. Acute verwardheid wordt per direct getrieerd als
een ESI-code 2 omdat dit een symptoom kan zijn van een ernstige onderliggende ziekte
(Daelemans, et.al., 2018).
Voor de specifieke opvang van traumapatiënten op de spoedgevallendienst van UZ Leuven
wordt gebruik gemaakt van de Revised Trauma Score (RTS). Deze score kent een
kleurcode toe aan de patiënt. Groen, Geel of Rood. In het geval van een belangrijk thorax, abdominaal-, bekken- of lidmaattrauma wordt er aan een patiënt ouder dan 65 jaar
automatisch een code geel toegekend. Dit omdat dergelijk trauma voor de geriatrische
patiënt vaak ernstige gevolgen hebben (UZ Leuven, 2016).
Triage is een onderwerp waar veel literatuur over te vinden is en een literatuurstudie op
zich verdient. In deze specialisatieproef willen we ondertriage van de oudere patiënt kort
aanhalen omdat dit samenhangt met de outcome van deze patiëntenpopulatie op de
spoedgevallendienst, maar we zullen hier echter niet verder op ingaan.

3.4.2 Heropname van de oudere traumapatiënt
Meerdere bezoeken aan de spoedgevallendienst zonder ziekenhuisopname blijkt een teken
van tekortkoming in het gezondheidssysteem te zijn. Het is vaak een probleem om
geschikte en passende zorgdiensten te bieden die ook nog eens toegankelijk zijn voor
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iedereen (Or, et.al., 2018). Vele ouderen voelen zich eenzaam na een opname in het
ziekenhuis. Na een opname zijn ze vaak minder mobiel waardoor de gemoedstoestand en
de kijk op het leven verandert. Ouderen zijn na ontslag uit het ziekenhuis vaak ook heel
moe, wat resulteert in een vicieuze cirkel van moeheid en inactiviteit. Dit verklaart de
achteruitgang van de functionele status. Over het algemeen wordt de overgang naar huis
als onveilig en lastig ervaren. Hoe fragieler en kwetsbaarder de oudere is, hoe onveiliger
en lastiger hij dit vindt. Gezondheidszorgdiensten worden vaak niet goed aangepast aan
de noden van de patiënt na een acute opname in het ziekenhuis. Dit brengt frustraties en
zorgen met zich mee, waardoor de patiënten afhankelijker worden van familie en/of buren
na het ontslag uit het ziekenhuis. Door de grotere afhankelijkheid en fysieke invaliditeit
verandert de relatie met de verzorgers (kinderen, buren) en zal ook het sociale leven van
de patiënt veranderen (Adreasen, Lund, Aadahl, & Sorensen, 2018).
Uit de studie van Chun, et.al. (2018) blijkt dat bij patiënten met een ernstige co-morbiditeit
of patiënten met een hogere leeftijd die niet binnen de 24 uur werden opgenomen de kost
het dubbele is dan dat deze geweest zou zijn bij een directe hospitalisatie. Een heropname
betekent ook een stijging in risico op infectie, medische complicaties en een limitatie in het
uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Leeftijd, co-morbiditeit, medicatie, diagnoses en
beperking van activiteiten dragen bij tot een vergroot risico op heropname bij oudere
patiënten (Nielsen, et.al., 2018a).
Vallen blijkt een opnamereden te zijn waarbij er veel recidieven optreden. In 2010 werd
15.6% van de patiënten die gevallen waren opnieuw opgenomen omwille van een volgende
val. In 2014 steeg dit percentage zelfs naar 17.4%. Andere frequente redenen van
heropname waren: hartfalen, vergiftiging, respiratoire distress, infecties, gastro-intestinale
problemen,…
Uit onderzoek blijkt ook dat er een relatie is tussen co-morbiditeit en opname voor een
valaccident. Anemie, hartfalen, kleplijden, perifere vascularisatieproblemen, COPD,
diabetes, leverlijden, (gemetastaseerde) kanker, nierfalen, obesitas, psychose en
drugsgebruik verhogen het risico op valincidenten. Opvallend hierbij is dat er een frequente
stijging is van de heropnames bij de oudere patiënt binnen de 30 dagen na ontslag. Deze
trend zal zich waarschijnlijk verder blijven voortzetten, waardoor de nood voor sociale
ondersteuning en valpreventie programma’s bij ouderen alleen maar zal toenemen in de
zorgsector (Galet, Zhou, Ten Eyck, & Romanovski, 2018).
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4 Preventie heropnames
Er is reeds zeer veel onderzoek gedaan naar strategieën en screeningtools die effect
hebben op het ontslag naar huis vanuit de spoedgevallen en/of het reduceren van
heropnames op de spoedgevallendienst van de oudere patiëntenpopulatie.
Het blijkt dat een uitgebreid geriatrisch assessment een inzicht verschaft aan de
hulpverlener of het reëel is dat een patiënt thuis kan wonen. Een uitgebreid geriatrisch
assessment bekijkt de patiënten namelijk vanuit een holistisch kader met verwijzing en
koppeling aan de gemeenschapsdiensten (Lowthian, McGinnes, Brand, Barker, & Cameron,
2015). Het spreekt voor zich dat de educatie van een multidisciplinair team van groot
belang is om het succes van het assessment te garanderen. Om een goed beeld te krijgen
van welke oudere patiënt op een spoedgevallendienst komt, kan er data worden verzameld
over de patiënten. Zo kan er gericht educatie gegeven worden aan de zorgverleners naar
de nood van de patiëntenpopulatie (Rosenberg, et.al., 2013).
Acute hospitalisatie van een oudere patiënt wordt in de literatuur geassocieerd met
complicaties als acuut delirium, nosocomiale infecties, iatrogene complicaties en
functionele achteruitgang. Het is dan ook belangrijk om het aantal ziekenhuisopnames
zoveel mogelijk te beperken. Het ontslagproces is een gecoördineerd, patiëntgericht en
transparant proces dat het best zo snel mogelijk na de opname begint. Het is een proces
dat via meerdere zorgprofessionals uit verschillende disciplines verloopt. Betrouwbare
ontslaginstructies zijn hierbij zeer belangrijk. Deze moeten ook worden meegedeeld aan
de familie en zorgverleners buiten het ziekenhuis om zo een continuïteit in de zorg te
verzekeren (Rosenberg, et.al., 2013; Hwang, et.al., 2018; Boge, et.al., 2018).
Ook uit de studies met een negatieve uitkomst kunnen we leren. De zelfperceptie op angst,
depressie en gevoelens spelen een belangrijke rol in de reductie van het aantal
heropnames op de spoedgevallendienst (Hwang, et.al., 2018). De relatie tussen coping en
stress wordt beïnvloed door de co-morbiditeit. Tevens wordt toegenomen co-morbiditeit
geassocieerd met een gestegen ernst van zowel depressie als gegeneraliseerde angst
(Boge, Haugen, Nilsen, & Harthug, 2018). Dit zijn belangrijke gegevens om verder
onderzoek naar te doen in de toekomst.
Een beperking in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, co-morbiditeit en veranderingen
in de medische conditie zijn risicofactoren voor een heropname. Een groot deel van de
oudere patiënten wordt rechtstreeks naar huis toe ontslagen vanuit de
spoedgevallendienst. Toch hebben zij vaak nog behandeling, zorg en rehabilitatie nodig
van het ziekenhuis of de eerstelijnszorg. Daarom is het dan ook van cruciaal belang dat er
een goede samenwerking en toegankelijkheid is tussen de zorgverleners in het ziekenhuis
en de eerstelijnszorg (Nielsen, et.al., 2018b; Or, et.al., 2018).
In het vervolg van deze specialisatieproef zullen verschillende tools worden aangereikt die
de heropname van een oudere (trauma)patiënt kunnen verminderen. Om te beginnen
zullen we het URGENT-project, dat ontworpen is in UZ Leuven, onder de loep nemen.
Vervolgens geven we een gamma aan andere tools weer die, volgens de literatuur,
mogelijks een goede aanvulling kunnen zijn op het URGENT-project tijdens de
verschillende fasen van het ontslagproces.
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4.1 Screeningtools bij opname
4.1.1 Unplanned Readmission prevention by Geriatric Emergency Network
for Transitional care (URGENT)
Het URGENT zorgmodel is ontwikkeld in UZ Leuven en is een verpleegkundige interventie
die vier opeenvolgende stappen omvat. Het combineert de sterke punten van het
Comprehensive Geriatric Assessment (Cfr. Stap 2) in het ziekenhuis en de structurele
samenwerking met de thuiszorgdiensten (Devriendt, et.al., 2018):
Stap 1: Identificatie van risico patiënten
Indien een groep individuen die een groter risico hebben op heropname geïdentificeerd kan
worden, kunnen heropnames mogelijks voorkomen worden. Het is echter moeilijk om te
bepalen wie er binnen de 30 dagen zal worden heropgenomen op de spoedgevallendienst.
Identificatie of screening van ouderen met een hoog risico maakt individualisering echter
mogelijk (De Gelder, et.al., 2018).
In deze eerste fase van het project wordt de algehele zorgcomplexiteit van een oudere
patiënt gemeten door een geriatrische spoedverpleegkundige in samenspraak met de
behandeld arts. Met behulp van het interRAI-screeningsysteem1 (Cfr. Bijlage 1) worden
patiënten ingedeeld in zes levels. De Katz schaal 2 (Cfr. Bijlage 2) wordt voor het event,
tijdens de opname en op zowel 30 als 90 dagen na ontslag uitgevoerd. De patiënt wordt
bevraagd naar valincidenten in de 90 dagen voor de opname, ernstige pijn in de drie dagen
voor de opname, een gewichtsverlies van 5% of meer in de afgelopen 30 dagen, welke
voorzieningen er reeds aanwezig zijn, eerdere opnames en naar polyfarmacie. Met behulp
van verschillende schalen wordt ook de cognitie, co-morbiditeit en depressiviteit
geëvalueerd.
Patiënten met een hoog risico (interRAI-score van 5 of 6) gaan automatisch verder naar
stap twee en drie. De low risk patiënten worden reeds in deze fase uitgesloten, tenzij
klinisch onderzoek uitwijst dat de patiënt baat zou hebben bij een uitgebreide geriatrische
evaluatie. De resultaten van de screening worden in het computersysteem ingevoerd en
zijn vervolgens zichtbaar in de patiënten lijst voor de medewerkers van de
spoedgevallendienst (Devriendt, et.al., 2018).
Stap 2: Comprehensive Geriatric Assessment
Zoals reeds eerder beschreven is een goed assessment noodzakelijk om heropnames van
oudere (trauma)patiënten te voorkomen. Sociaal werkers en case managers zijn dan ook
essentieel voor een efficiënt geriatrisch spoedgevallendienst management (Rosenberg,
et.al., 2013).
Het Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) is een veel gebruikt assessment bij de
oudere patiënt. Het omvat een uitgebreid klinisch geriatrisch onderzoek en is gedefinieerd
als een multidimensionaal, interdisciplinair proces dat de multipele zwaktes van de oudere
patiënt zoveel mogelijk opspoort, beschrijft en verklaart. Tevens onderzoekt het de
medische, psychosociale en functionele vermogens van ouderen om zo een gecoördineerd

1

RAI staat voor Resident Assessment Instrument. Professionals en organisaties worden hiermee ondersteund
om veilige en passende beslissingen te nemen voor kwetsbare personen. Met RAI wordt het medisch, sociaal
functioneren en voorkeuren van een kwetsbare persoon integraal in kaart gebracht (Nedrai.org, s.a.).
2
Schaal om de afhankelijkheidsgraad van de patiënt te bepalen o.b.v. zes domeinen in het dagelijkse leven (Cfr.
Bijlage 2) (Riziv.be, 2017)
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en geïntegreerd plan voor behandeling en follow-up op lange termijn te ontwikkelen voor
het individu (Devriendt, et.al., 2018).
In de studie van Deschodt, et.al. (2015) werd er geprobeerd om op basis van dit
Comprehensive Geriatric Assessment de karakteristieken en risicofactoren die invloed
hebben op heropnames in kaart te brengen. In het kader van het CGA werden er
verschillende schalen gebruikt om scores te geven aan de functionele status, comorbiditeit, mobiliteit, polyfarmacie, pijn, voedingsstatus, cognitieve status, delier,
depressie en dementie. Zoals bijvoorbeeld de Katz schaal (Cfr. Bijlage 2), de Cumulative
Illness Rating Scale (CIRS)3 (Cfr. Bijlage 3) en de Confusion Assessment Method (CAM)
(Cfr. Bijlage 4). De patiënten die gehospitaliseerd werden waren opvallend minder mobiel,
hadden een verhoogd risico op voedingsproblemen en een hogere co-morbiditeit index
t.o.v. de patiënten die naar huis toe werden ontslagen.
Patiënten die binnen de drie maanden werden opgenomen hadden reeds bij hun initiële
opname op de spoedgevallendienst een hogere nood aan thuisverpleging, bezorgen van
maaltijden, huishoudelijke hulp en een vergroot risico op depressie t.o.v. de patiënten die
niet werden heropgenomen. Het verouderingsproces is een degeneratief proces, waardoor
er op drie maanden tijd veel kan veranderen in de gezondheidstoestand van deze oudere
patiënten. De nood aan extra ondersteuning neemt alleen maar toe in dit tijdsbestek.
Opvallend was wel dat de patiënten die binnen de maand terug werden opgenomen een
hogere co-morbiditeit index hadden bij de initiële opname. Patiënten die binnen de drie
maanden heropgenomen werden waren in het jaar voorafgaand aan de initiële opname
dan weer veel meer gevallen (Deschodt, et.al., 2015).
Een uitgebreide sociale, cognitieve en functionele evaluatie kan de besluitvorming om een
patiënt op te nemen of naar huis terug te laten gaan ondersteunen. Deze elementen komen
allemaal aan bod in het Comprehensive Geriatric Assessment. Ondanks dat dit een
tijdrovend assessment is wordt op deze manier de groep patiënten die at risk zijn voor
heropnames herkent (Deschodt, et.al., 2015).
De impact van het Comprehensive Geriatric Assessment bij patiënten op de
spoedgevallendienst blijft echter onduidelijk vanwege de heterogeniteit in interventies en
studieonderwerpen. Het gebruik van het CGA kan op een spoedgevallendienstzorgen voor
het sneller diagnosticeren van geriatrische problematiek (Devriendt, et.al., 2018).
Stap 3: interdisciplinaire zorgplanning
De gespecialiseerde geriatrische verpleegkundige geeft gepersonaliseerde adviezen op
basis van het CGA. Deze adviezen worden met de staf en de patiënt zelf besproken
vooraleer het ontslag (naar huis of naar een andere zorginstelling) plaatsvindt (Devriendt,
et.al., 2018).
Stap 4: geriatrische opvolging
Voor patiënten die naar huis gaan wordt een ambulante consultatie op de geriatrische
dagkliniek of bij de thuiszorg gepland. De patiënten die worden opgenomen in het
ziekenhuis worden opgevolgd door een geriatrisch team (Devriendt, et.al., 2018).
Het URGENT zorgmodel werd ontwikkeld om ongeplande heropnames van oudere patiënten
op de spoedgevallendienstgericht te beïnvloeden. De effectiviteit en haalbaarheid van het
URGENT zorgmodel werd in een pilootfase van vier maanden getest. 30 en 90 dagen na
het ontslag uit het ziekenhuis werd het aantal heropnames in de experimentele fase
3

Bepaalt de graad van co-morbiditeit bij de oudere patiënt a.d.h.v. de lichamelijke stelsels (Cfr. Bijlage 3)
(Mdcalc.com, s.a.)
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gemeten. Hieruit blijkt dat het URGENT zorgmodel een veelomvattende interventie is die
naar veel aspecten kijkt en van verschillende scores gebruik maakt. Concrete cijfers
ontbreken echter omdat er nog gegevensanalyses aan de gang zijn op het moment dat het
protocol werd ingediend. (Devriendt, et.al., 2018).

4.1.2 Identification of Seniors At Risk tool (ISAR)
Het (h)erkennen van de hoog risico patiënten geeft een significante daling van heropnames
op zowel 30 dagen als op 4 maanden na de initiële opname op de spoedgevallendienst
(Lowthian, et.al., 2015).
Het is bewezen dat een bezoek aan de spoedgevallendienst, zelfs voor een kleinigheid, kan
leiden tot een functionele achteruitgang en een mogelijke nood voor extra
gezondheidszorgmiddelen. Oudere patiënten kunnen dan ook met behulp van de
‘Identification of Seniors at risk tool’ (ISAR) gescreend worden. Dit is een simpel en snel
screeningsmiddel om hoog risicopatiënten te herkennen.
De ISAR screening bestaat uit de volgende zes vragen (Rosenberg, et.al., 2013):
• Had je op regelmatige basis hulp nodig van iemand vóór de ziekte/blessure?
• Had je sinds de ziekte/blessure meer hulp nodig dan anders?
• Ben je de afgelopen zes maanden reeds gehospitaliseerd geweest voor één of
meerdere nachten?
• Zie je over het algemeen goed?
• Heb je over het algemeen serieuze problemen met je geheugen?
• Neem je meer dan drie medicamenten per dag?
In het onderzoek van Rosenberg et.al. (2013) werd een patiënt als hoog-risico beschouwd
indien hij meer dan één vraag van de ISAR positief beantwoordt. Vervolgens werden er
dan gepaste middelen voorzien aangepast aan de nood van de patiënt. Ook zullen de hoogrisico patiënten die niet worden opgenomen in het ziekenhuis één dag na het ontslag een
follow-up telefoongesprek krijgen.
Het ouder worden veroorzaakt veranderingen in het metabolisme waardoor medicatie
problematische reacties kan geven bij een normale dosering. Polyfarmacie is bij de oudere
populatie zeer problematisch. Bij het nemen van vijf medicamenten is er 50-60% kans op
een interactie, bij het nemen van tien medicamenten stijgt dit tot zelfs 90%. Dit resulteert
uiteraard in meer spoedgevallendienstbezoeken en een verhoogde morbiditeit en
mortaliteit, verlengde verblijfsduur,… De dienstdoende arts is dan ook verplicht om bij elke
oudere patiënt zijn medicatie na te vragen en na te gaan of er al dan niet hoog-risico
medicatie bij is (Rosenberg, et.al., 2013).

4.2 Assessmenttools vòòr ontslag
Oudere patiënten hebben specifieke kenmerken en unieke behoeften waardoor ze om een
eigen benadering op de spoedgevallendienst vragen. Door de huidige werkdruk op de
spoedgevallendienst is de prioriteit van zorg veranderd naar een snelle beoordeling,
stabilisatie en diagnostisering om patiënten vervolgens door te verwijzen naar een
volgende halte voor verdere behandeling. Waar deze halte dan moet zijn is niet altijd
duidelijk omdat er in het huidige systeem een gebrek is aan mogelijke verbindingen. Naar
aanleiding van het URGENT-project, dat reeds eerder is besproken, neemt het Geriatrisch
Support Team (GST) hierin een belangrijke rol op zich binnen UZ Leuven. Het is dan ook
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nuttig om door de ogen van de spoedgevallenmedewerkers te kijken naar factoren die
volgens hen invloed hebben op de kwaliteit en veiligheid bij een ontslag naar huis van de
oudere patiënt (Cadogan, Philips, & Ziminski, 2016):
• De aard van de presentatie: oudere patiënten presenteren zich vaak met
atypische, complexe en multidimentionele klachten. Bovenop de acute ziekte
hebben ze specifieke behoeften, minder reserve en co-morbiditeit. Er moet ook
aandacht besteed worden aan familiezaken, veiligheid in huis,…
• Kennis van de zorgverlener: op de spoedgevallendienst is de beschikbare
informatie beperkt. De oudere patiënt zelf als informatiebron gebruiken is vaak niet
betrouwbaar wat betreft voorgeschiedenis en medicatie. Hun inzicht in de
thuissituatie is vaak niet reëel.
• Kennis van de patiënt: omwille van de cognitieve beperkingen is voorlichten van
een oudere patiënt niet evident. Door de gewoonte om onafhankelijk te zijn
overschatten ze vaak hun eigen functioneel vermogen. Tien meter kunnen lopen
met krukken betekend niet automatisch dat deze patiënt thuis kan functioneren.
• Beschikbare middelen op de spoedgevallendienst: de multiproblematiek bij
deze patiëntenpopulatie neemt veel tijd in beslag. Doordat er een beperkt aantal
maatschappelijk werkers aanwezig zijn kunnen er slechts een beperkt aantal
patiënten geholpen worden.
• Het gezondheidszorgsysteem: patiënten die naar huis worden gestuurd met een
medicatievoorschrift krijgen de eerste dosis toegediend op de spoedgevallendienst.
Het is vaak niet geweten of de patiënt wel in een apotheek kan geraken. Er is een
gebrek aan follow-up. De patiënt moet na zijn ontslag de nazorg zelf opzetten.
Oudere patiënten die naar huis worden ontslagen zijn zwak maar horen niet thuis
in een verpleeghuis omdat ze daar te goed voor zijn. Zolang deze ouderen niemand
hebben die voor hen zorgt blijven zij voor deze zorg terug komen naar het
ziekenhuis

4.2.1 Elderly Activity Performance (EAP) interventie
Slechts enkele studies deden onderzoek naar het reduceren van het risico op heropname
bij oudere patiënten door het verbeteren van het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten
(Nielsen, et.al., 2018b). Een beperking in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten wordt
in de literatuur wel geïdentificeerd als een goede voorspeller voor heropname en mortaliteit
bij oudere patiënten (Nielsen, et.al., 2018a).
De activiteiten in het Dagelijkse Leven (ADL) zijn een reeks zelfzorgactiviteiten die
essentieel zijn om zelfstandig in de gemeenschap te leven en worden gescoord a.d.h.v. de
KATZ-schaal (Cfr. Bijlage 2). De Instrumentele ADL (IADL) (Cfr. Bijlage 5) vereist een
hoger niveau van functioneren. Moeilijkheden in ADL of IADL spelen een belangrijke rol in
het zogenaamde posthospitalisatiesyndroom. Dit is een toestand van verhoogd risico op
slechte gezondheid binnen de 30 dagen na ontslag. Oorzaken van dit
posthospitalisatiesyndroom zijn het onvermogen van patiënten om voor zichzelf te zorgen,
hun zaken te regelen en te herstellen van hun ziekenhuisopname die leidt tot heropname
kort na ontslag. Om de ADL en de IADL-beperkingen in een ziekenhuisomgeving te meten
is er geen specifieke apparatuur of opleiding voor het personeel nodig. Het is zeer
eenvoudig en wordt vaak opgenomen in beoordelingen van een verpleegkundig
intakegesprek, maar door slechte documentatie gaat deze informatie helaas vaak verloren
(Greysen, Stijacic Cenzer, Auerbach, & Covinski, 2015). Het ontwikkelen van een
instrument om (I)ADL-data zichtbaar te maken kan dus nuttig zijn.
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De Elderly Activity Performance (EAP) interventie werd ontwikkeld met behulp van het
Intervention Mapping (IM) protocol. Deze interventie zou het risico op heropname bij
oudere patiënten op de spoedgevallendienst moeten kunnen bepalen. De focus ligt hier op
het verbeteren van het uitvoeren van ADL en een consequent ontslag uit de
spoedgevallendienst. Om het beoogde resultaat te kunnen bekomen moet er rekening
gehouden worden met de outcome. Deze moet veranderbaar zijn en moet te coördineren
zijn in een acute setting. Het ontwikkelen van vaardigheden, het bijstellen van
levensomstandigheden en het gebruik van hulpmiddelen moeten geoptimaliseerd worden
om de uitvoering van ADL te verbeteren. De interventie bestaat uit drie componenten:
1. Assessment om het uitvoeren van ADL te testen
2. Opstellen van een rehabilitatieplan vóór ontslag naar huis
3. Huisbezoek door de behandelende arts de dag na ontslag. Met behulp van een
checklist spoort hij veiligheidsrisico’s en factoren die het uitvoeren van ADL
beperken op.
Tot slot wordt er een contactpersoon uit de eerstelijnszorg aangesteld om te verzekeren
dat het rehabilitatieplan tot uitvoering wordt gebracht (Nielsen, et.al., 2018a).
Op basis van de literatuur werd er verwacht dat de interventie het risico op heropname
binnen de 26 weken na ontslag zou verkleinen met 16% (van 37% naar 21%). Er werden
echter geen verschillen gevonden tussen de interventiegroep en de controlegroep. Een
analyse van de interventiegroep toont wel dat 51% van de patiënten die nood hadden aan
alle componenten van de EAP-interventie heropgenomen werden binnen de 26 weken. Bij
de patiënten die enkel het assessment (component 1) nodig hadden, en dus geen
beperkingen bij het uitvoeren van ADL werden bij vastgesteld, werd 33% binnen de 26
weken heropgenomen (Nielsen, et.al., 2018b).
De controlestudie van Nielsen, et.al. (2018b) toont dus aan dat de EAP-interventie het
risico op heropname van oudere patiënten niet verlaagt. Dit kan verklaart worden doordat
de EAP-interventie zich vooral toelegt op het uitvoeren van ADL en een consequent ontslag.
Andere risicofactoren op heropname, zoals malnutritie en polyfarmacie, werden niet
behandeld in deze interventie. Verder onderzoek is hier dan ook nodig, waarbij andere
factoren zoals psychosociaal, socio-economisch, nutritioneel en medicatie naast het
uitvoeren van ADL worden behandeld. Er kan wel besloten worden dat het belangrijk is om
oudere patiënten te bevragen naar hun vermogen om ADL uit te voeren vooraleer ze
worden ontslagen, om zo verdere rehabilitatie te bepalen. Verder onderzoek is nodig om
aan te tonen dat langere en taakspecifieke training het vermogen van ouderen om ADL uit
te voeren zal verhogen en hierdoor het risico op heropname na ontslag uit de
spoedgevallendienst zal verminderen (Nielsen, et.al., 2018b).

4.2.2 Safe Elderly Emergency Discharge (SEED) project
Zoals uit de reeds besproken studies naar voren komt is de identificatie van risicofactoren
in verband met toekomstige functionele achteruitgang van belang. Dit om een geschikte
verwijzing en toewijzing van middelen na de acute zorg mogelijk te maken. Het Safe
Elderly Emergency Discharge (SEED) project tracht factoren te identificeren die een
functionele achteruitgang beïnvloeden na ontslag en die effect hebben op een ongeplande
heropname op de spoedgevallendienst. Een factor die onafhankelijk geassocieerd is met
een functionele achteruitgang is een beperking in ADL voorafgaand aan het bezoek op de
spoedgevallendienst. Het verslechten van de cognitieve functie, co-morbiditeit en een
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onjuiste goede zelfbeoordeling wat betreft de gezondheid zijn factoren die het uitvoeren
van ADL doen dalen.
Vroegtijdige interventie met functionele evaluaties en de juiste implementatie van
ondersteunende diensten en mobiliteitshulpmiddelen zouden functionele achteruitgang na
ontslag
kunnen
verminderen.
Immobiliteit
leidt
namelijk
tot
verminderd
uithoudingsvermogen, functionele achteruitgang en verlies van onafhankelijkheid. Daarom
zou een tijdige identificatie van mogelijke achteruitgang en interventie met verwijzing naar
follow-up, geschikte loophulpmiddelen en andere diensten helpen bij het handhaven van
de mobiliteit, spierkracht, balans en uithoudingsvermogen. Het zal helpen om verdere ADLbeperkingen te voorkomen en functionele onafhankelijkheid te bevorderen. Hierdoor zal
zowel de belasting van de patiënt zelf als van het gezondheidssysteem worden verlicht
(Lowthian, et.al., 2016).

4.2.3 Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)
De overgang van het ziekenhuis naar huis wordt door de oudere patiënt over het algemeen
als onveilig en lastig ervaren. Hoe fragieler, kwetsbaarder de oudere is, hoe onveiliger en
lastiger hij dit vindt. Door de fysieke invaliditeit is er een grotere afhankelijkheid, waardoor
ook de relatie met de verzorgers (kinderen, buren) verandert. Het sociale leven zal er ook
anders uit zien. Vele ouderen voelen zich dan ook eenzaam na een opname in het
ziekenhuis. Hierdoor verandert de gemoedsstemming en de kijk op het leven van de
oudere. Vaak waren ouderen na ontslag uit het ziekenhuis ook heel moe, wat resulteerde
in een vicieuze cirkel van moeheid en inactiviteit (Andreasen, Lund, Aadahl, & Sorensen,
2015).
Traditioneel focussen risicostratificatie modellen zich vooral op leeftijd, co-morbiditeit,
conditie en lasten. Bij de gemiddelde populatie zijn deze modellen doeltreffend. Voor hoogrisico ouderen, die meerdere co-morbiditeiten hebben alsook eerdere ziekenhuisopnames
en een gevorderde leeftijd, blijken deze modellen ontoereikend te zijn. Deze groep
patiënten heeft dus bijkomende factoren nodig voor het bepalen van een goede
risicostratificatie. Hier komt de Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) kijken,
omdat dit een symptomen assessment instrument is. Het wordt voornamelijk gebruikt in
de palliatieve setting om de ernst van de symptomen te monitoren bij een gevorderde
ziekte. De score omvat negen symptomen (Borkenhagen, et.al., 2018):
• Pijn
• Vermoeidheid
• Misselijkheid
• Depressie
• Angst
• Slaperigheid
• Eetlust
• Welbevinden
• kortademigheid
Voor elke stijging met één punt op de ESAS-score neemt het risico op heropname met 3%
toe. Slaperigheid, depressie, kortademigheid en angst verhogen het risico op heropname
met +/- 15%. Indien een patiënt een totale ESAS-score van 20 heeft, heeft deze patiënt
een groter risico op heropname dan wanneer deze lager is dan 20. De symptomen
individueel hebben echter geen voorspellende waarde, in tegenstelling tot de totale ESASscore (Borkenhagen, et.al., 2018).
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4.2.4 Veiligheidsassessment bij een oudere traumapatiënt
Een val, zelfs een relatief kleine val, kan een grote impact hebben op een oudere patiënt.
Een geschikte evaluatie van een patiënt die gevallen is (of een groot risico op vallen heeft)
betreft niet alleen een volledig assessment van de traumatische kwetsuren maar ook een
assessment van de oorzaak van de val en de voorspelling van het toekomstig valrisico. Dit
is vaak complex, tijdrovend en vereist een multidisciplinaire benadering. De oorzaak van
de val is vaak multifactorieel en wordt dan ook beschreven als het ‘geriatrisch syndroom’.
Het doel van de valevaluatie is de diagnose van de traumatische kwetsuren, het ontdekken
en managen van de oorzaken van de val en ten laatste het voorkomen van complicaties
van vallen en toekomstige vallen. Hierin speelt de spoedgevallendienst een belangrijke rol
aangezien zij als eerste met de patiënt in contact komen. Het is bewezen dat gepaste
procedures een bepalende rol kunnen spelen in het verhogen van de detectie van hoogrisico ouderen en mogelijks in het voorkomen van toekomstige vallen en kwetsuren. Een
valrisico assessment tool is dus nodig op elke spoedgevallendienst, om zo snel en makkelijk
het valrisico bij een oudere te kunnen bepalen. Het assessment moet beginnen met de
vraag: ‘ als de patiënt 20 jaar was, zou hij/zij dan ook gevallen zijn?’. Als het antwoord
‘nee’ is moet er dieper op ingegaan worden en moet er aandacht besteed worden aan
(Rosenberg, et.al., 2013):
• Voorgeschiedenis: al dan niet 65 jaar of ouder, locatie en reden van de val,
gangmoeilijkheden, vorige vallen, tijd op de grond, bewustzijnsverlies, syncope,
melaena, co morbiditeit, visuele en neurologische gebreken, alcohol, medicatie,
activiteiten, schoeisel
• Medicatie assessment
• Orthostatische bloeddruk assessment
• Neurologisch assessment
De drempel om een ECG of bloedafname te doen bij een oudere traumapatiënt moet lager
liggen. Verder moet elke oudere (trauma)patiënt een evaluatie krijgen van kop tot teen,
ook al lijkt de kwetsuur niet ernstig te zijn. Voor de patiënt ontslagen wordt uit de
spoedgevallendienst moeten de gangevaluatie en de Get Up en Go test (cfr. Bijlage 6) als
veiligheidsassessment geëvalueerd worden. Op basis van deze bevindingen kan een verder
beleid worden uitgestippeld met eventueel het activeren van de nodige eerstelijnszorg
(Rosenberg, et.al., 2013).

4.3 Assessmenttools nà ontslag
De patiënten en hun zorgverleners zijn over het algemeen niet voorbereid op wat er na
het ontslag moet gebeuren aan zorgen. Instrumenten voor kwaliteitsbeoordelingen van
het ontslag moeten daarom gaan over hoe patiënten de eerste periode na de
ziekenhuisopname ervaren (Boge, et.al., 2018).

4.3.1 Telefonisch follow-up gesprek
Naar aanleiding van een eerdere kleine gerandomiseerde gecontroleerde trial
bestudeerden Hwang, et.al. (2018) het effect van een telefonische interventie bij patiënten
van 65 jaar en ouder die naar huis werden ontslagen. Tussen dag één en drie na ontslag
werd er door een verpleegkundige telefonisch contact opgenomen met de patiënt. In de
interventiegroep werd er gevraagd naar de duidelijkheid wat betreft de diagnose,
ontslagmedicatie, instructies en nabehandeling. Tevens werd er hulp aangeboden bij het
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maken van afspraken. In de controlegroep werd een tevredenheidsenquête gehouden. Er
werd echter geen verschil gevonden tussen beide groepen wat betreft het aantal
heropnames op de spoedgevallendienst. Wel blijkt er bij de interventiegroep een positief
effect te zijn in het nakomen van opvolgafspraken. Dat telefonische opvolggesprekken niet
effectief zijn om heropnames te reduceren blijkt ook uit de studie van Lowthian et.al.
(2015).

4.3.2 Discharge Care Patient Experience Survey (DICARES)
De Discharge Care Patient Experience Survey (DICARES) (Cfr. Bijlage 7) is een efficiënte
vragenlijst waarbij de kwaliteit van het ontslag gemeten wordt op basis van ervaringen bij
oudere patiënten. Hoe lager de score, hoe meer kans op heropname binnen de 30 dagen.
De DICARES werkt met een gegradueerde responsschaal (van één tot vijf) in plaats van
met ja/nee vragen (Boge, et.al., 2018).

4.4 Bereikbaarheid van eerstelijnszorg
Om te herstellen na een ziekenhuisopname is de toegang tot zorg cruciaal. Ouder worden
wilt ook zeggen dat men kwetsbaarder wordt. Hierdoor komt bij het ontslagproces het
welzijn en de veiligheid van de oudere patiënten in gevaar. Dit wordt verklaard door het
verlies/beperking van fysieke en mentale functie enerzijds en de toegenomen ziektelast
anderzijds. Een ontslag van goede kwaliteit vereist een interactie met zowel de patiënten
als hun zorgverleners. (Boge, et.al., 2018).
Om een goede kwaliteit en continuïteit van zorg te leveren is het dus van cruciaal belang
dat er een goede samenwerking is tussen de zorgverleners in het ziekenhuis en de
eerstelijnszorg. Patiënten die vanuit de spoedgevallendienst naar huis worden ontslagen
hebben vaak nog behandeling, zorg en rehabilitatie nodig van de eerstelijnszorg (Nielsen,
et.al., 2018b). De sociale dienst van het ziekenhuis, in samenwerking met het GST, speelt
hierin een belangrijke rol. Zij leggen namelijk contact met de directe omgeving van de
patiënt. Ook zoeken zij naar oplossingen, al dan niet tijdelijk, voor de patiënten die niet
terug naar huis kunnen maar ook geen medische indicatie hebben om opgenomen te
blijven in het ziekenhuis (Himschoot, N., persoonlijk gesprek, 16 mei 2019).

4.4.1 Zorgverleners buiten de spoedgevallendienst
Zoals hierboven al vaak beschreven is, is het belangrijk om beroep te kunnen doen op
andere zorgverleners buiten de spoedgevallendienst om samen te kunnen werken en zo
een consequent ontslag uit de spoedgevallendienst te kunnen garanderen (Nielsen, et.al.,
2018b).
30% van de heropnames van oudere traumapatiënten, binnen de 30 dagen na initiële
opname, blijkt te wijten aan complicaties van het trauma. Als een oudere traumapatiënt
vanuit de spoedgevallendienst ontslagen wordt naar een externe zorgfaciliteit of een
verpleegafdeling binnen het ziekenhuis, is de kans groter op een heropname binnen de 30
dagen dan wanneer hij ontslagen wordt naar huis. Gespecialiseerde zorgverleners
herkennen namelijk sneller nieuwe of verdachte medische aandoeningen en zullen
aandringen op een heropname op de spoedgevallendienst. Patiënten die naar huis worden
ontslagen worden eerder opgevolgd door de huisarts. Deze kan zelf een therapie opstarten
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zonder dat de patiënt moet worden heropgenomen op de spoedgevallendienst (Strosberg,
et.al., 2016).

4.4.2 Bereikbaarheid van zorgverleners
Dat de aanwezigheid en bereikbaarheid van onder andere huisartsen invloed heeft op het
aantal heropnames op een spoedgevallendienst blijkt tevens uit de studie van Or, et.al.
(2018). In deze studie is onderzoek gedaan naar de determinanten die van invloed zijn op
het bezoeken van een spoedgevallendienst in Frankrijk door patiënten die ouder zijn dan
65 jaar. Er wordt een focus gelegd op de aanwezigheid van ambulante zorgverlening en
de impact hiervan op de spoedgevallendienstbezoeken. Het blijkt namelijk dat er een grote
variatie is wat betreft het aantal gespecialiseerde zorgverleners per regio.
Op basis van de toegankelijkheid van de gespecialiseerde zorgverleners onderscheidt men
zes groepen (Or, et.al., 2018):
• Klasse 1: lage toegankelijkheid voor iedereen voor alle gezondheidswerkers. De in
deze klasse geïdentificeerde gemeenten zijn gevestigd in drie soorten geografische
gebieden:
A. 33% in landelijke/geïsoleerde gemeenten
B. 33% in de periferie van stedelijke centra
C. 33% in de andere ‘gemengde’ gebieden
• Klasse 2: de gemeenten waar het aantal zorgprofessionals dichtbij het gemiddelde
ligt. Deze klasse werd als referentie gebruikt voor de rest van de analyse.
• Klasse 3 en 4: vertonen een contrast tussen het aantal professionals in de
eerstelijnszorg (HA, HA praktijken, apothekers, fysiotherapeuten en tandartsen) en
specialisten (oftalmologen, gynaecologen en cardiologen).
➢ Klasse 3: het aantal eerstelijnsgezondheidsdeskundigen per hoofd van de
bevolking is tweemaal zo hoog als het nationale gemiddelde, terwijl deze
gemeenten zeer weinig specialisten hebben ( de helft van het nationale
gemiddelde). Deze gemeenten bevinden zich hoofdzakelijk in afgelegen
landelijke gebieden.
➢ Klasse 4: gemeenten met een vrij lage toegankelijkheid voor professionals
in de eerstelijns gezondheidzorg, maar een vrij hoge toegankelijkheid tot de
specialisten. Deze gemeenten bevinden zich vaak aan de rand van een groot
stedelijk centrum.
• Klasse 5 en 6: hadden een hoger aantal zorgprofessionals dan gemiddeld voor alle
gezondheidsberoepen. Deze gemeenten behoren over het algemeen tot een grote
stad of bevinden zich aan de rand van een belangrijk stedelijk centrum.
In de gemeenten van klasse 3, 5 en 6, waar de eerstelijnszorg per hoofd van de bevolking
hoog is, werd er een lager aantal bezoeken aan de spoedgevallendienst dan gemiddeld
(klasse 2) vastgesteld. Klasse 1 en 4 hebben een lagere toegankelijkheid voor deze
eerstelijnszorg, waardoor er een hoger aantal bezoeken aan de spoedgevallendienst wordt
vastgesteld (Or, et.al., 2018). Ook in het Safe Elderly Emergency Discharge (SEED) project
werden demografische gegevens mee opgenomen om voorspellende factoren voor
heropname te identificeren (Lowthian, et.al., 2016).
Alternatieven ontwikkelen in de eerstelijnszorg zoals inloopklinieken en spoedeisende
zorgcentra kunnen op deze problematiek een ander licht werpen. Hiermee zou de
tevredenheid van de patiënt kunnen verbeteren en het aantal bezoeken aan de
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spoedgevallendienst verminderen. Eveneens zouden walk-in consultaties, geleid door een
verpleegkundige, zeer kostenefficiënt kunnen zijn voor de behandeling van niet-urgente,
medische problemen die anders op de spoedgevallendienst worden behandeld (Or, et.al.,
2018).
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5

Praktijkgedeelte

In het praktijkgedeelte van deze specialisatieproef hebben we als eerste een persoonlijk
gesprek gehad met een GST-verpleegkundige over de huidige werking van het URGENTproject en hoe dit nu geïntegreerd is op de spoedgevallendienst. Vervolgens hebben we
tijdens een observatieperiode van één week de opnames en ontslagen naar huis van op de
spoedgevallen van UZ Leuven geanalyseerd bij patiënten van 65 jaar en ouder. Hierbij
hadden we bijzondere aandacht voor de patiënten die werden ingeschreven voor de dienst
traumatologie. Dit om na te gaan of het nuttig is om het URGENT-project door te trekken
naar de ambulante zone. Via het elektronisch patiëntendossier hadden we een goede inkijk
in het zorgtraject van de patiënt. Als laatste onderdeel van het praktijkgedeelte hebben
we een aantal vaste nachtverpleegkundigen mondeling bevraagd over hun ervaringen
omtrent het vroegtijdig naar huis sturen van oudere (trauma)patiënten.

5.1 Werking URGENT-project in huidige setting
Omdat de beschikbare literatuur alleen de ontwikkeling van het URGENT-project beschrijft
en niet de huidige werking hebben we ons verder bevraagd bij een verpleegkundige van
het GST die werkzaam is op de spoedgevallendienst.
In de huidige setting is er op weekdagen van 8u tot 16u20 één verpleegkundige van het
GST op de spoedgevallendienst van UZ Leuven aanwezig. Deze verpleegkundige werkt
vrijwel autonoom binnen de dienst. Aan het begin van de shift wordt een lijst afgeprint met
de op dat moment aanwezige patiënten op de spoedgevallendienst van 70 jaar en ouder.
Indien het aantal patiënten te groot is om te kunnen zien wordt de leeftijdsgrens
opgetrokken naar 75 jaar.
In het elektronisch patiëntendossier worden al gegevens opgezocht over waar de patiënt
woont: in een RVT, zelfstandig thuis, bij kinderen, etc… Ook wordt er gekeken of er onlangs
contact is geweest met iemand van het GST omwille van bijvoorbeeld een recente opname
op de spoedgevallendienst. Ze lezen zichzelf dan verder in over hoe de patiënt eerder
scoorde tijdens de anamnese op sociaal vlak, KATZ-schaal, valrisico en de mini-Cog4 (Cfr.
Bijlage 8). Dit zijn belangrijke gegevens om een geriatrisch profiel te bepalen alvorens de
patiënt gezien is.
Patiënten die zich aanmelden op de spoedgevallendienst na een val thuis, patiënten die
opgenomen moeten worden op een geriatrische hospitalisatieafdeling en patiënten die
herhaaldelijk worden opgenomen voor andere disciplines (bv. cardiologie) zijn patiënten
die zeker gezien moeten worden door de GST-verpleegkundige. Het doel van het GST is
om de kwetsbare oudere patiënten op de spoedgevallendienst te filteren uit de totale
patiëntenpopulatie en een alternatief traject voor deze patiënten te bepalen waarin er
wordt bekeken welke extra problematiek er bij deze patiënten bestaat en hoe hier kan
worden ingespeeld via een ambulant traject.
Bedside gaat de GST-verpleegkundige op de spoedgevallendienst een interRAI-screening
afnemen bij de geselecteerde patiënten. Deze interRAI-screening vervangt het Geriatrisch
Risicoprofiel
(GRP)
dat
op
de hospitalisatieafdelingen
wordt
gebruikt
als
screeningsmethode. Patiënten die een 5 of 6 scoren op de interRAI zijn patiënten met een
4

De mini-Cog is screeningsmethode om de cognitieve status van de patiënt te meten (Belgian Screening Tools,
2010).
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hoog risico en komen in de volgende stap, het CGA, van het URGENT-project terecht (Cfr.
4.1.1).
Dagelijks is er om 11u een overlegmoment op de spoedgevallendienst waar deze patiënten
in een multidisciplinair overleg worden besproken. Indien patiënten ingeschreven zijn voor
bijvoorbeeld de discipline Urgentie of Traumatologie en er is sprake van een interRAI-score
van 5 of 6 wordt er een arts van interne in consult gevraagd. Zo wordt de geriatrische
problematiek verder in kaart gebracht naast de acute problematiek van de huidige opname
op de spoedgevallendienst.
Als patiënten worden opgenomen op een geriatrische hospitalisatieafdeling binnen het
ziekenhuis stopt de opvolging door het GST. Indien een patiënt elders in het ziekenhuis
wordt opgenomen blijft het opvolgingsdossier open en gaan de verpleegkundigen van het
GST de patiënt mee opvolgen op de afdeling.
Bij patiënten die naar huis gaan vanuit de spoedgevallendienst en waar nood is aan
thuisverpleging wordt er voorgesteld om via het Wit Gele Kruis hen verder op te volgen.
Momenteel is dit de enige thuiszorginstantie in de eerstelijnszorg waar een rechtstreekse
samenwerking mee is en een elektronische uitwisseling van patiëntengegevens bestaat
buiten de huisarts. Als een patiënt hiermee instemt gaat er binnen de drie dagen na ontslag
een case-manager van het Wit Gele Kruis langs bij de patiënt thuis. Deze is dan reeds op
de hoogte gebracht van de aanbevelingen van het GST op de spoedgevallendienst. Zowel
telefonisch als via mail werden deze aanbevelingen doorgegeven. Het voordeel hiervan is
dat deze case-manager in de thuisomgeving kan zien of de aanbevelingen toepasbaar zijn
en of de informatie die men heeft verkregen van de patiënt op het moment van zijn opname
op de spoedgevallendienst volledig en correct was. Indien uit het CGA blijkt dat er een
verhoogd risico is op vallen wordt er aangeraden om ambulant een afspraak te maken in
de valkliniek. Hier wordt de valproblematiek multidisciplinair uitgeklaard en worden er
adviezen meegegeven voor thuis. De geheugenkliniek heeft een zelfde opzet voor het
cognitieve aspect. Het GST geeft hieromtrent informatie aan de patiënt en kan mits
instemming een afspraak maken voor de patiënt.
Het GST onderhoudt op de spoedgevallendienst ook een nauw samenwerking met de
sociale dienst. De sociale dienst onderhoudt op zijn beurt een nauw contact met de familie
en/of mantelzorger(s) van de patiënt in functie van de thuissituatie. Ook zijn dit de mensen
die samen met de GST-verpleegkundige en de omgeving van de patiënt bekijken waar de
patiënt na de opname op de spoedgevallendienst naar toe kan indien een hospitalisatie
niet noodzakelijk is, maar een terugkeer naar huis ook niet rechtstreeks mogelijk is. Denk
hierbij aan een kortverblijf, een RVT of het OOTT (oriëntatie- en opvolgingstraject
thuiszorg).
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5.2 Resultaten observatieperiode ambulante zone
Tijdens de observatieperiode van maandag 29 maart 2019 tot en met zondag 5 mei 2019
werden op de spoedgevallendienst van UZ Leuven in totaal 1307 patiënten opgenomen.
333 patiënten waren 65 jaar of ouder (= 25.5%) en 974 patiënten waren jonger dan 65
jaar (= 74.5%). Van die 333 patiënten zijn er 191 patiënten opgenomen in het ziekenhuis
(= 57.4%), 6 zijn overleden op de spoedgevallendienst (= 1.8%) en 136 patiënten zijn
ontslagen naar huis (= 40.8%) (Cfr. figuur 1). 6 patiënten van de 136 (= 4.4%) die naar
huis
zijn
ontslagen
verbleven reeds in een
RVT en werden dan ook
weer naar het RVT toe
ontslagen. De overige
130 patiënten woonden
nog zelfstandig thuis of
woonden in bij de
dochter of zoon.
Van de 333 patiënten
die 65 jaar of ouder zijn Figuur 1: Schematisch overzicht patiëntenpopulatie op de spoedgevallendienst
wonen er 22 in een RVT (= UZ Leuven tijdens de observatieperiode
6.6%). 15 van deze RVTbewoners worden opgenomen in het ziekenhuis (= 68.2%), zes patiënten worden terug
ontslagen naar het RVT (27.3%).
In de ambulante zone van de spoedgevallendienst van UZ Leuven worden voornamelijk de
patiënten gezien die zijn ingeschreven voor de discipline traumatologie (TRH),
tandheelkunde (CON), neus-keel-oor (NKO), oftalmologie (OFT) en reconstructieve
heelkunde (RHK). Zoals in tabel 1 te zien is zijn alle patiënten die tijdens de
observatieperiode ingeschreven zijn voor de discipline van tandheelkunde, neus-keel-oor,
oftalmologie en reconstructieve heelkunde ontslagen naar huis. De traumatologen hebben
17 van de 35 patiënten ≥ 65 jaar (= 48.6%) ontslagen naar huis en 2 patiënten (= 5.7%)
werden ontslagen naar het RVT waar ze verbleven.

discipline
TRH
CON
NKO
OFT
RHK
totaal

aantal patiënten (≥ 65 jaar)
tijdens de observatieperiode
35
1
9
6
1
52

aantal
ontslagen naar
huis
17
1
9
6
1
36

Ontslag naar
RVT
2
0
0
0
0
2

Tabel 1: overzicht van het aantal ontslagen naar huis op de ambulante zone tijdens de observatieperiode van
patiënten ≥ 65 jaar
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Geen enkele patiënt die ontslagen werd naar huis vanuit de ambulante zone werd
geëvalueerd door een GST-medewerker. Als we kijken naar de inclusie- en exclusiecriteria
van het URGENT-project waarbij de patiënt ≥ 70 jaar, Nederlandstalig en thuiswonend
moet zijn en aanwezig is op de spoedgevallendienst tussen 8u en 16u20 op weekdagen
blijkt dat er voor de discipline van traumatologie 27 patiënten zijn ingeschreven die ≥ 70
jaar zijn (Devriendt, et.al., 2018). Elke patiënt is Nederlandstalig. Twee patiënten wonen
in een RVT en 25 patiënten (= 92.6%) wonen nog thuis. Van die 25 patiënten die
thuiswonend zijn, worden tien
patiënten (= 40%) naar huis
ontslagen. Zes patiënten (=
60%) van deze tien zijn
aanwezig
op
de
spoedgevallendienst
tussen
8u en 16u20 op weekdagen.
De andere vier patiënten (=
40%)
zijn
op
de
spoedgevallendienst
buiten
deze uren behandeld en
Figuur 2: aantal ontslagen traumatologie volgens URGENT-criteria
ontslagen
door
de
traumatoloog van dienst (Cfr. figuur 2).
Tabel 2 geeft de andere disciplines weer van de ambulante zone van de
spoedgevallendienst UZ Leuven. Deze patiënten zijn allemaal Nederlandstalig en
thuiswonend. Twee patiënten (= 25%) van de acht patiënten die ≥ 70 jaar en ingeschreven
zijn voor de discipline van neus-keel-oor zijn op de spoedgevallendienst op weekdagen
tussen 8u-16u20. Voor oftalmologie wordt één patiënt van de vijf patiënten (= 20%)
ingeschreven tijdens de weekdagen tussen 8u-16u20. De tandarts en reconstructieve
heelkunde hebben geen enkele patiënt gezien tijdens de weekdagen tussen 8u-16u20.

discipline
CON
NKO
OFT
RHK

aantal patiënten (≥ 70 jaar)
tijdens de observatieperiode
1
8
5
1

aantal
ontslagen naar
huis
1
8
5
1

Aanwezig
tussen 8u16u20 op
weekdagen
0
2
1
0

Tabel 2: Aanwezigheid verschillende disciplines in de ambulante zone

Tabel 3 geeft de gemiddelde verblijfsduur weer van de patiënt ≥ 65 jaar op de
spoedgevallendienst voor de disciplines in de ambulante zone op de spoedgevallendienst
van UZ Leuven. De gemiddelde verblijfsduur van patiënten die ingeschreven zijn voor de
dienst traumatologie is 188.9 minuten op weekdagen tussen 8u-16u20. In het weekend of
nà 16u20 is deze 156 minuten, wat een reductie is van 17.5% op de verblijfsduur. Ook bij
de discipline neus-keel-oor is er een minder lange verblijfsduur in het weekend of
avond/nacht, namelijk 138.7 minuten t.o.v. 170.3 minuten op weekdagen tussen 8u16u20. Dit is dus een reductie van 18.6%. Voor oftalmologie merken we het omgekeerde.
Hier is de gemiddelde verblijfsduur in het weekend of ’s avonds/’s nachts langer (153.8
minuten) dan tijdens weekdagen tussen 8u-16u20 (127 minuten). De verblijfsduur
verlengt in het weekend of ’s avonds/’s nachts met 21.1%. De gegevens van de disciplines
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tandheelkunde en reconstructieve heelkunde kunnen niet geanalyseerd worden door een
gebrek aan patiënten die op weekdagen tussen 8u-16u20 voor deze disciplines werden

discipline
TRH
CON
NKO
OFT
RHK

Gemiddelde verblijfsduur tussen
8u-16u20 op weekdagen (min)
188.9
?
170.3
127
?

Gemiddelde verblijfsduur in
het weekend en tussen
16u20-8u (min)
156
30
138.7
153.8
59

5.3 Ervaringen vaste nachtverpleegkundigen
Vijf vaste nachtverpleegkundigen werden bevraagd naar hun ervaringen met het weer naar
huis ontslaan van oudere patiënten tijdens de nacht.
Uit de vragenronde blijkt dat vier van de vijf verpleegkundigen aangeven dat door de komst
Tabel 3: gemiddelde verblijfsduur van patiënten ≥ 65 jaar die naar huis toe worden ontslagen per discipline

van het URGENT-project er bij de artsen meer wordt nagedacht over wie wel en wie niet
naar huis ontslagen kan worden. Hoewel er ’s nachts geen GST-verpleegkundige is, is het
wel duidelijk dat het URGENT-project op de spoedgevallendienst gekend is bij de artsen in
het algemeen. Bij het bevragen naar het ontslagbeleid van ouderen van de specifieke
discipline traumatologie blijkt echter dat al de vijf verpleegkundigen vinden dat de
traumatoloog een oudere traumapatiënt soms te vroeg naar huis stuurt. Het zijn vaak zij,
de verpleegkundigen, die de traumatoloog aanmanen om de patiënt toch een nachtje op
spoedgevallen te houden om de dag nadien de sociale situatie te bekijken. De grens om
de sociale dienst of de GST-verpleegkundige te bellen is de afgelopen jaren sterk verlaagd
waardoor patiënten toch meer worden opgenomen in het ziekenhuis of naar het OOTT
gaan. De traumatoloog kijkt niet verder dan het traumatologisch aspect. Toch is het sterk
afhankelijk van welke traumatoloog van dienst is. In de nacht ben je als verpleegkundige
verantwoordelijk voor zowel de ambulante zone als de pediatrische zone. Indien het druk
is in de pediatrische zone, is het niet vanzelfsprekend om steeds op de hoogte te zijn van
welke patiënt de traumatoloog naar huis stuurt en in welke conditie. Soms is het zelfs zo
dat je als verpleegkundige de oudere traumapatiënt zelfs niet ziet, omdat hij slechts een
beperkte tijd op de spoedgevallendienst aanwezig is geweest. Een RX-foto van het pijnlijke
lidmaat, gips aanleggen en terug naar huis.
Op de vraag of het zinvol zou zijn moest het URGENT-project uitbreiden naar de ambulante
zone en misschien zelfs ’s nachts werd er door alle vijf verpleegkundigen bevestigend
geantwoord. Ze geven wel aan dat het organisatorisch waarschijnlijk moeilijk zal zijn om
het URGENT-project ’s nachts te realiseren. Maar misschien is het wel mogelijk dat er een
GST-verpleegkundige zowel tijdens de vroege shift als één tijdens de late shift aanwezig
is, waardoor de periode zonder GST-verpleegkundige op de spoedgevallendienst weer
wordt verkort.

30

6

Discussie

De oudere patiënt op de spoedgevallendienst is een uitdaging voor ons als
verpleegkundigen, maar ook voor de artsen en zeker voor het gezondheidszorgsysteem.
Met hun unieke en atypische presentatie zijn oudere patiënten anders dan jonge patiënten.
Ze hebben niet veel reserve en vaak specifieke behoeften. De zorgverleners beschikken
vaak slechts over beperkte informatie betreffende de patiënt. In vele gevallen komt dit
door een niet reële eigen inschatting van de patiënt zelf.
Het blijft een uitdaging om kwetsbaarheid/frailty te beoordelen in de spoedgevallensetting
en te bepalen wie er baat zou hebben bij specifieke geriatrische follow-up processen. Als
er alleen naar leeftijd wordt gekeken en 70 jaar als triage drempel wordt gebruikt om een
traumapatiënt te transporteren naar een traumacenter in plaats van een niet-traumacenter
zal dit slechts een verhoging van één opname per dag teweegbrengen op de
spoedgevallendienst. Hier rijst de vraag dan of selectie op basis van leeftijd voldoende is
of dat er toch een combinatie moet gemaakt worden van leeftijd en aanmeldingsklacht.
Het gaat namelijk veel verder dan enkel de leeftijd.
Een ander screeningsmiddel dan de interRAI-methode van het URGENT-project om hoogrisico patiënten te identificeren is de ISAR. Dit is een simpel en snel instrument om hoog
risicopatiënten te herkennen. Één dag na ontslag zullen de hoog-risico patiënten die niet
in het ziekenhuis worden opgenomen een telefonisch follow-up gesprek krijgen
(Rosenberg, et all., 2013). Er is echter onvoldoende bewijs dat dit de ultieme
screeningsmethode is. Voor het identificeren van patiënten met een verhoogd risico is dus
duidelijk nog geen optimale score of screening ontwikkeld.
Het CGA verschaft blijkbaar een inzicht aan de hulpverlener of de patiënt wel effectief
alleen kan wonen. De uitgebreide sociale, cognitieve en functionele evaluatie kan de
besluitvorming om een patiënt op te nemen of naar huis terug te laten gaan ondersteunen
(Lowthian, et. al., 2015). Ondanks dat het CGA tijdrovend is wordt op deze manier de
groep patiënten die at risk zijn voor heropnames herkent. Het CGA verwijst ook naar
gemeenschapsdiensten, echter moet de patiënt deze hulp nog wel zelf praktisch regelen.
Toch blijkt uit eigen ervaring dat een uitgebreid geriatrisch assessment in een
spoedgevallensetting weinig wordt gedaan omdat dit qua tijdsbesteding niet altijd haalbaar
is op een spoedgevallendienst door o.a. de toenemende werkdruk. Ook is het uiteraard
onmogelijk om in een acute setting een patiënt te onderwerpen aan de interRAI-screening
en al zeker niet aan het CGA. Met de komst van het URGENT-project is dit al beter, maar
de patiënten in de ambulante zone van de spoedgevallendienst van UZ Leuven, de
traumapatiënten, worden vaak over het hoofd gezien. Aangezien de GST-verpleegkundige
de aanwezigheidslijst om 8u afprint en enkel de oudere mensen van 70 jaar of ouder
evalueert die op deze lijst staan, zullen de patiënten die die dag op de ambulante zone
worden ingeschreven niet op de deze lijst staan. Hierdoor zullen zij niet door een GSTverpleegkundige gezien worden, tenzij de verantwoordelijke verpleegkundige of arts de
GST-verpleegkundige verwittigt. Dan is er ook nog de vraag of deze patiëntenpopulatie in
staat is zelf de hulp praktisch te regelen en wie er de verantwoordelijkheid draagt voor de
controle op de follow-up. Bovendien is het CGA een complex, tijdrovend en multidisciplinair
proces dat niet uitgevoerd kan worden in de acute setting waar het in deze
specialisatieproef om gaat. Er zijn in het huidige gezondheidszorgsysteem gewoonweg niet
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voldoende middelen om bij iedere patiënt een screening en eventueel een CGA uit te
voeren. Zo is er slechts één full-time geriatrisch verpleegkundige op de
spoedgevallendienst van UZ Leuven aanwezig en dit slechts op weekdagen van 8u-16u20.
Patiënten die buiten deze uren en in het weekend worden opgenomen kunnen niet door de
geriatrisch verpleegkundige gezien worden. Indien de verpleegkundige met één patiënt
bezig is, is er een andere oudere patiënt zijn beurt aan het afwachten om gezien te worden.
Als deze dan naar huis toe wordt ontslagen terwijl de verpleegkundige nog met de andere
patiënt bezig is, glipt ook hij door de mazen van het net. Verder onderzoek is nodig om
aan te tonen dat er wel degelijk oudere patiënten, en dan specifiek oudere
traumapatiënten, naar huis worden ontslagen vooraleer een geriatrisch verpleegkundige
hen gezien heeft en deze dan ook binnen de 30 dagen na ontslag weer worden
heropgenomen. Ook is het bijna onmogelijk om heel het multidisciplinair team van
voldoende educatie te voorzien wat betreft het URGENT-project en zijn CGA.
Waarschijnlijk is het niet nodig om bij iedere oudere (trauma)patiënt op de
spoedgevallendienst een compleet CGA te doen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de ADLen de IADL-beperkingen dan is er geen specifieke apparatuur of opleiding nodig om dit te
kunnen meten in de ziekenhuisomgeving. Dit is zeer eenvoudig en wordt vaak opgenomen
in beoordelingen van een verpleegkundig intakegesprek, maar door slechte documentatie
gaat deze informatie helaas vaak verloren (Greysen, et.al., 2015). Het gebruik van een
instrument om (I)ADL-data zichtbaar te maken kan dus nuttig zijn. Toch is het maar de
vraag of dit haalbaar is in de praktijk. Door de stijgende werkdruk is het voor de
spoedgevallenverpleegkundige niet altijd mogelijk om een voldoende gedetailleerde
screening te doen en dit registreren zal ook niet altijd lukken. Vaak worden de ADL- en
IADL-beperkingen wel mondeling doorgebriefd, maar wordt hier weinig van opgeschreven
in het dossier van de patiënt. Dan rijst er nog de vraag of de informatie die verkregen werd
door de patiënt wel degelijk correct is. Het registreren van (I)ADL-data introduceren bij de
vele spoedverpleegkundigen is dan ook een uitdaging. Het ontwikkelen van vaardigheden,
het bijstellen van levensomstandigheden en het gebruik van hulpmiddelen kan zo
makkelijker geoptimaliseerd worden om de uitvoering van ADL te verbeteren. Het is wel
niet duidelijk of het aantal heropnames hierdoor zal verminderen. In de controlestudie van
Nielsen, et.al., (2018b) is niet aangetoond dat de EAP-interventie het risico op heropname
van oudere patiënten verlaagt. Dit kan verklaart worden doordat de EAP-interventie zich
vooral toelegt op het uitvoeren van ADL en een consequent ontslag. Andere risicofactoren
die een rol spelen bij heropname, zoals malnutritie en polyfarmacie, werden niet
behandeld in deze interventie. Ook hier is verder onderzoek nodig, waarbij andere factoren
zoals psychosociaal, socio-economisch, nutritioneel en medicatie naast het uitvoeren van
ADL worden behandeld. Er kan wel besloten worden dat het belangrijk is om oudere
patiënten te bevragen naar hun vermogen om ADL uit te voeren vooraleer ze worden
ontslagen, om zo verdere rehabilitatie te bepalen.
Voor oudere patiënten die naar huis gaan wordt volgens het URGENT-project een
ambulante consultatie op de geriatrische dagkliniek of bij de thuiszorg gepland. De
patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis worden opgevolgd door een
gespecialiseerd geriatrisch team. Het is echter niet duidelijk hoe de opvolging gebeurt van
patiënten die ontslagen worden naar het RVT of het OOTT. Het ontwikkelen van
alternatieven voor de spoedgevallendienst waar deze patiënten terecht kunnen kan een
mogelijkse vermindering van het aantal heropnames betekenen. Ook de tevredenheid van
de patiënt zal hierdoor waarschijnlijk verbeteren. Bijvoorbeeld walk-in consultaties, geleid
door een verpleegkundige, zouden zeer kostenefficiënt kunnen zijn voor de behandeling
van niet-urgente, medische problemen die anders op de spoedgevallendienst worden
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behandeld (Or, et.al., 2018). Maar wie zijn dan de patiënten die bij deze aanpak voordeel
hebben? Momenteel is het Wit-Gele Kruis de enige thuiszorginstantie in de eerstelijnszorg
waarmee het URGENT-project een rechtstreekse samenwerking mee heeft. Indien de
patiënt voor een zelfstandige of andere thuiszorginstantie kiest stopt de
gegevensuitwisseling dan ook. Hierdoor is het voor het GST-team onduidelijk hoe het
zorgtraject van de oudere patiënt in de toekomst zal verlopen. Via de huisarts is er wel
een elektronische uitwisseling van patiëntengegevens, maar waarschijnlijk is niet elke
huisarts even efficiënt en plichtsbewust wat deze uitwisseling betreft. Er is dan ook verder
onderzoek nodig om te meten in hoeverre de opvolging van het URGENT-project
doeltreffend is.
De studie van Or, et.al. (2018) toont aan dat er bij ouderen ≥ 65 jaar een duidelijk verschil
is in het aantal ziekenhuisbezoeken naargelang de hoeveelheid en de bereikbaarheid van
huisartsen en ondersteunende diensten in de eerstelijnszorg.
Anno 2019 blijkt het interessanter om naar andere gezondheidsuitkomsten te kijken die
vanuit de zorgvrager zelf komen in plaats vanuit het gezondheidssysteem. Maar welke
gezondheidsuitkomsten zijn dan het best om ons op te richten? Als we kijken naar de
functionele status en vooral hoe deze wordt ervaren lijkt dit een goed inzicht te kunnen
geven op waarom patiënten terugkeren naar de spoedgevallendienst. Evaluatie van de
fysieke status is een moeilijk uitgangspunt op langere termijn bij deze patiëntenpopulatie
door de natuurlijke degeneratie. Dit zorgt voor een extra complexiteit bij de evaluatie van
uitgevoerde interventies bij de oudere patiënten die in de loop van de tijd ouder worden
met veelzijdige gezondheids- en sociale zorgkwesties. Dat verklaart ook waarom er in de
studie van Lowthian et. al. (2015) na 18 maanden bij zowel de controle als de
interventiegroep een achteruitgang in de functionele en cognitieve status werd bevonden.
Het blijft echter moeilijk om te bepalen wanneer patiënten het grootste risico hebben op
functionele achteruitgang. Het blijkt namelijk dat patiënten die voor de opname op de
spoedgevallendienst al een gematigd gestoorde cognitie hadden 62% minder risico op
verdere functionele achteruitgang hadden dan patiënten met een normale cognitie
voorafgaand aan het bezoek van de spoedgevallendienst. Daarnaast werd er ook een
afname met 68% kans op functionele achteruitgang gezien bij patiënten die al enige
beperking hadden in de IADL en reeds een loophulpmiddel hadden gebruikt ( Lowthian, et.
al., 2016). Mogen we uit deze gegevens dan concluderen dat hoe zieker de oudere reeds
is voor het bezoek aan de spoedgevallendienst hoe minder negatief het effect van dit
bezoek zal zijn? De grens waarop dit kantelt wordt niet beschreven in de huidige literatuur.
Het wordt wel algemeen erkend dat immobiliteit leidt tot deconditionering, functionele
achteruitgang en verlies van onafhankelijkheid. Vermoedelijk geldt dit dan in mindere mate
voor de patiënten die reeds een verminderde functionaliteit hadden omdat er bij deze
patiënten reeds verscheidene hulpverleningsinstanties zijn ingeschakeld. Thuisverpleging
komt langs voor de verzorging van wonden, ADL en zo complicaties voorkomen, opvolging
van het medisch dossier gebeurd door de huisarts en familiehulp doet boodschappen doen
en kookt waardoor er minder verzwakking is als gevolg van een verslechterde
voedingstoestand. Dit wordt min of meer bevestigd in de studie van Deschodt, et.al.
(2015). Hierin werden gegevens verzameld bij de initiële opname van oudere patiënten op
de spoedgevallendienst en bleek dat de patiënten die heropgenomen werden op de
spoedgevallendienst meer nood hadden aan thuisverpleging, maaltijdverzorging,
huishoudelijke hulp en meer risico op een depressie t.o.v. de patiënten die niet
heropgenomen werden binnen de periode van drie maanden. In deze studie staat er echter
niet beschreven of deze patiënten deze voorzieningen reeds ontvingen voor opname.
Gezien de degeneratieve aard van verouderen gaan we ervan uit dat de nood aan
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ondersteuning in de looptijd van de studie alleen maar toeneemt. Opvallend in deze studie
was dat patiënten die al binnen de maand terug werden opgenomen een hogere comorbiditeit index hadden bij de eerste opname ten opzichte van de andere patiënten. Deze
co-morbiditeit heeft tevens invloed op gevoelens van angst, depressie.
De zelfperceptie op angst, depressie en gevoelens van controle zouden volgens de studie
van Cossette et.al. (2018) een belangrijke rol spelen in de reductie van het aantal
heropnamen op de spoedgevallendienst. Ook in de studie van Boge et.al. (2018) wordt
toegenomen co-morbiditeit geassocieerd met een gestegen ernst van zowel depressie als
gegeneraliseerde angst. Deze elementen komen terug in de ESAS score samen met: pijn,
vermoeidheid, nausea, slaperigheid, eetlust, welbevinden en kortademigheid. Deze score
werd eerder in de literatuurstudie reeds aangehaald. Het lijkt ook logisch dat wanneer een
patiënt last heeft van één of meerdere van de symptomen uit de ESAS score dat de patiënt
de spoedgevallendienst terug bezoekt. Deze symptomen zijn namelijk erg hinderlijk voor
het dagelijks functioneren. Dyspneu, slaperigheid, angst of depressie verhogen het risico
op heropname met maar liefst 15%. Voor het gebruik van de DICARES-score is er gewerkt
met een gegradueerde responsschaal van één tot en met vijf i.p.v. met ja/nee-vragen. Dit
kan deels verklaren waarom er patiënten werden geïdentificeerd die het risico lopen op
een heropname.
De interRAI-screening, gebruikt door het GST op de spoedgevallendienst, bevat slechts
enkele elementen van de ESAS-score. Maar is dit voldoende? Uit de studie van
Borkenhagen et.al. (2018) kwam duidelijk naar voren dat de symptomen individueel geen
predictieve waarde hadden in tegenstelling tot de totale ESAS-score. Het URGENT
zorgmodel werd ontwikkeld om ongeplande heropnames van oudere patiënten op de
spoedgevallendienst te beïnvloeden. Het is een veel omvattend zorgmodel, maar het is
slechts een pilootstudie in een single centre waardoor er verder onderzoek nodig is of dit
project wel effectief het aantal heropnames vermindert.
Uit de verzamelde gegevens in de observatieperiode blijkt dat één op vier patiënten die
zich aanmelden op de spoedgevallendienst in UZ Leuven 65 jaar of ouder zijn. Meer dan
de helft van deze patiënten wordt opgenomen in het ziekenhuis en 40% van de patiënten
wordt ontslagen naar huis of een andere instelling waar zij reeds verbleven. Indien
patiënten in een RVT wonen zullen zeven op tien patiënten worden opgenomen. Als deze
algemene cijfers vergeleken worden met de specifieke cijfers van de discipline
traumatologie, is het opmerkelijk dat de traumatologen 54% van de oudere patiënten
ontslaat naar huis of naar het RVT. Dit is duidelijk een hoger percentage dan de algemene
cijfers, 40%. Om te concluderen dat de traumatologen patiënten te snel naar huis sturen
is misschien een beetje te voorbarig. Een breuk in de arm door een struikeling kan namelijk
wel perfect thuis helen na het aanleggen van een gips. Toch moet de vraag gesteld worden
of het niet beter is om alle patiënten boven een bepaalde leeftijd (bv. vanaf 65 jaar) die
zich presenteren op spoedgevallen voor de discipline traumatologie te onderwerpen aan
een screening om eventuele andere problemen op te sporen alvorens zij weer naar huis
toe worden ontslagen. Deze redenering geldt ook voor de andere disciplines in de
ambulante zone (NKO, CON, OFT, RHK) waarbij er geen enkele patiënt werd opgenomen
in het ziekenhuis tijdens de observatieperiode en dus alle patiënten naar huis toe worden
ontslagen.
Indien het URGENT-project wordt uitgebreid naar de ambulante zone, kan er bij de
patiënten die in aanmerking komen een interRAI-screening worden uitgevoerd. Idealiter
zou dit reeds door de triageverpleegkundige dienen gedaan te worden. Op deze manier
kan het geriatrisch profiel van de patiënt in kaart worden gebracht en de verdere opvolging
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worden uitgestippeld en opgestart. Hiermee kan in de toekomst het aantal heropnames
hopelijk worden verminderd. Om dit effect te onderzoeken dient natuurlijk verder
onderzoek te gebeuren. In de observatieperiode werden 60% van de oudere
traumapatiënten, die naar huis toe werden ontslagen, ingeschreven tijdens weekdagen
tussen 8u-16u20. Dit is reeds een groot aantal van de patiëntenpopulatie waarbij er een
screening kan worden uitgevoerd. Bij de andere disciplines op de ambulante zones is dit
een ander verhaal aangezien hier heel duidelijk is dat de patiënten voor deze disciplines
vaak nà 16u20 of in het weekend naar de spoedgevallendienst komen. Om deze patiënten
te helpen is het misschien aangewezen om, zoals ook voorgesteld door de
nachtverpleegkundigen, een GST-medewerker in dienst te nemen in een vroege- en
avondshift, en zelfs een dagshift tijdens het weekend. Of dit organisatorisch en praktisch
mogelijk is moet in een volgende fase van het onderzoek verder worden uitgewerkt.
Het valt op dat een oudere traumapatiënt gemiddeld 17.5% langer op de
spoedgevallendienst verblijft tijdens werkdagen tussen 8u-16u20. Dit kan verklaard
worden door het hoger aantal patiënten aanwezig op de spoedgevallendienst tijdens deze
uren. Traumatologen hebben vaak een RX-foto, echo of CT-scan nodig om een diagnose
te stellen. Door de hogere hoeveelheid aan beeldmateriaal dat de radioloog moet bekijken
is het mogelijk dat de artsen, dus ook de patiënten, langer moeten wachten op het
definitieve protocol van het onderzoek. Oftalmologen zijn ’s avonds en in het weekend van
wacht en moeten vaak van thuis uit komen, waardoor de wachttijd en aanwezigheid op de
spoedgevallendienst bij deze patiëntengroep verhoogd. In deze resultaten worden ook de
patiënten meegeteld die slechts kort aanwezig zijn op de spoedgevallendienst tijdens de
werkuren van de GST-verpleegkundige. Zo kan het zijn dat een patiënt om 16u wordt
ingeschreven en bijgevolg is het dus bijna onmogelijk dat een GST-verpleegkundige de
patiënt in 20 minuten kan zien aangezien de patiënt na inschrijving ook nog getrieerd dient
te worden en verwezen naar de juiste wachtzaal of onderzoeksbox.
Als kanttekening bij deze gegevensanalyse moet vermeld worden dat het slechts gaat om
een kleinschalige populatie. De observatieperiode is slechts één week, wat een vertekend
beeld kan geven wat betreft de resultaten. Tijdens de observatieperiode viel er ook een
nationale feestdag, dewelke als weekenddag werd beschouwd. Verder onderzoek over een
langere periode, met eventuele heropnames binnen de drie maanden, dient te worden
gedaan om deze cijfers te bevestigen. Het aantal nachtverpleegkundigen die bevraagd
werden is aan de lage kant. Desondanks wordt er over het al dan niet terecht naar huis
sturen van een patiënt vaak onderling tussen verpleegkundigen gepraat, waardoor dit toch
wel een weergave kan zijn van de huidige belevingen van spoedverpleegkundigen.
In 20 van de 23 artikels van de literatuurstudie werd er gesproken over ouderen indien ze
65 jaar of ouder zijn. Het URGENT-project zet de leeftijdsgrens echter op 70 jaar, waardoor
de conclusie en aanbeveling (Cfr. 7 en 8) verschillend kunnen zijn met de werkelijkheid.
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7 Conclusie
Bij de oudere patiëntenpopulatie is heropname in een ziekenhuis of op de
spoedgevallendienst een veel voorkomend fenomeen. Tot 20% van de ouderen wordt
namelijk binnen de 30 dagen na ontslag heropgenomen op een spoedgevallendienst. De
reden van heropname is vaak de achteruitgang die optreedt wanneer deze patiënten thuis
niet in staat zijn om adequaat voor zichzelf te zorgen. Hierdoor is er bij een heropname
een hoger kost dan wanneer deze patiënt direct opgenomen zou zijn geweest (Chun, et.
al., 2018). Dit is een belangrijk probleem in de gezondheidssector. Om dit probleem
effectief aan te kunnen pakken is een goede samenwerking tussen ziekenhuis en
eerstelijnszorg van cruciaal belang. Daarbovenop wordt acute hospitalisatie van een
oudere patiënt in de literatuur geassocieerd met complicaties als acuut delirium,
nosocomiale infecties, iatrogene complicaties en functionele achteruitgang. Mede hierdoor
is het dan ook belangrijk om het aantal ziekenhuisopnames zoveel mogelijk te beperken.
Er is al veel literatuur verschenen over onderzoeken en methodes die het aantal
heropnames op de spoedgevallendienst van de oudere patiënt zouden kunnen reduceren.
Wat in deze literatuurstudie vooral naar voren komt is dat het ontslagproces
gecoördineerd, patiëntgericht en transparant moet zijn en dat het best zo snel mogelijk na
de opname begint. Hierbij zijn verschillende zorgprofessionals betrokken.
Allereerst is het belangrijk dat men zo snel mogelijk en via een korte vragenlijst de oudere
patiënt kan screenen wat betreft zorgcomplexiteit. Zo worden patiënten met een hoog
risico op heropname onderscheiden van patiënten met een laag risico. Een optimale
screeningsmethode is evenwel nog niet ontwikkeld. Ook de hoge werkdruk op de
spoedgevallendienst en de acute setting waarin sommige patiënten zich bevinden zijn
factoren die een goede screening bemoeilijken.
Indien de patiënt als hoog risico wordt beschouwd is een goed assessment noodzakelijk
om zo heropnames te reduceren. Er kan besloten worden dat het belangrijk is om oudere
patiënten te bevragen naar hun vermogen om ADL uit te voeren vooraleer ze worden
ontslagen, om zo verdere rehabilitatie te bepalen. Het vroegtijdig herkennen van een
daling van de functionele achteruitgang en de juiste ondersteunende diensten en middelen
aanbieden kan toekomstige functionele achteruitgang doen dalen. Hierdoor zal dan ook het
aantal heropnames dalen. Een beperking in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, comorbiditeit en veranderingen in de medische conditie zijn risicofactoren voor een
heropname. Het blijft echter moeilijk om te bepalen wanneer patiënten het grootste risico
hebben op functionele achteruitgang. Een groot deel van de oudere patiënten wordt
rechtstreeks naar huis toe ontslagen vanuit de spoedgevallendienst. Toch hebben zij vaak
nog behandeling, zorg en rehabilitatie nodig van het ziekenhuis of de eerstelijnszorg.
Daarom is het dan ook van cruciaal belang dat er een goede samenwerking en
toegankelijkheid is tussen de zorgverleners in het ziekenhuis en de eerstelijnszorg om zo
tot een consequent ontslag te komen. Betrouwbare ontslaginstructies zijn hierbij zeer
belangrijk. Deze moeten ook worden meegedeeld aan de familie en zorgverleners buiten
het ziekenhuis om zo een continuïteit in de zorg te verzekeren. Door de grote rol van de
omgeving is het misschien aangewezen dat de omgeving meer betrokken wordt bij het
ontslag van de patiënt in de zin van planning, educatie, informatie en de psychologische
support van de omgeving.
De hoeveelheid en de bereikbaarheid van huisartsen en ondersteunende diensten in de
eerstelijnszorg, zoals thuisverpleging, maakt in de studie van Or, et. al. (2018) een
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duidelijk verschil in het aantal spoedgevallendienst bezoeken. Daar waar er een betere
bereikbaarheid is van de eerstelijnszorgverlening is er een duidelijke daling in het aantal
bezoeken aan de spoedgevallendienst. De toegang tot zorg is een cruciaal item om te
herstellen na een ziekenhuisopname. Dit gegeven spreekt voor het opzetten van nieuwe
initiatieven zoals inloopklinieken, informatieve sessies en psychologische support voor de
omgeving van de patiënten en huisbezoeken. Dit zijn intensieve interventies voor een
complexe problematiek. Echter uit eerdere studies blijkt dat eenvoudigere interventies
zoals bijvoorbeeld telefonische follow-up niet voldoende bewijs geven voor het dalen van
het aantal heropnames. Ook wordt er waarschijnlijk niet specifiek gericht op risicopatiënten
of op de verzorgers van de patiënten.
Het URGENT-project is een veel omvattend zorgmodel waarbij de interRAI-screening een
snelle en betrouwbare methode is om de zorgcomplexiteit van de oudere patiënt te meten.
Het CGA verschaft een inzicht aan de hulpverlener of de patiënt wel effectief alleen kan
wonen. De uitgebreide sociale, cognitieve en functionele evaluatie kan de besluitvorming
om een patiënt op te nemen of naar huis terug te laten gaan ondersteunen. En via het WitGele Kruis en de huisartsen is er een elektronische gegevensuitwisseling waardoor de
patiënt kan blijven opgevolgd worden.
Dit URGENT-project is echter nog een pril project waarbij er slechts één GSTverpleegkundige aanwezig is op beperkte uren (8u-16u20 op weekdagen) en waarbij er
slechts met de oudere patiënten wordt gewerkt die reeds om 8u aanwezig zijn op de
spoedgevallendienst. Oudere patiënten die worden ingeschreven voor de disciplines van
de ambulante zone, en in het bijzonder voor traumatologie, worden dan ook vaak gemist
door de GST-verpleegkundige. Zelfs een relatief kleine val kan een grote impact hebben
op een oudere patiënt. Een geschikte evaluatie van een oudere patiënt die gevallen is
bestaat niet enkel uit een evaluatie van de traumatische kwetsuren, maar ook uit een
assessment over de oorzaak van de val en de voorspelling op toekomstig valrisico. Dit is
een complex en tijdrovend en vereist een multidisciplinaire benadering wat niet altijd
mogelijk is op een spoedgevallendienst. De drempel om een ECG of bloedafname te doen
bij een oudere traumapatiënt moet lager liggen. Verder moet elke oudere (trauma)patiënt
een evaluatie krijgen van kop tot teen, ook al lijkt de kwetsuur niet ernstig te zijn. Op basis
van deze bevindingen kan een verder beleid worden uitgestippeld met eventueel het
activeren van de nodige eerstelijnszorg. Bij traumapatiënten vanaf 55 jaar is er een
verhoogd risico op mortaliteit en morbiditeit. Deze patiënten dienen dus rechtstreeks naar
een traumacentrum getransporteerd te worden, ongeacht de ernst van de verwonding. Het
definiëren van een leeftijdsgrens voor patiënten zal het doorverwijzen naar
gespecialiseerde traumacentra verbeteren alsook de aanpak van ondertriage bij oudere
traumapatiënten.
De spoedverpleegkundige speelt een belangrijke rol in de detectie van deze problematiek
aangezien deze zich het dichtst bij de patiënt bevindt. Hij/zij kan door zijn ervaring en
verworven inzicht vaak beter inschatten of een patiënt nog in staat is tot voldoende zelfzorg
thuis. De oplettendheid van iedere spoedverpleegkundige is dus van groot belang om
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eventuele toekomstige problemen te voorzien en indien nodig aan de alarmbel te trekken
als er een oudere (trauma)patiënt naar huis wordt gestuurd.

38

8

Aanbevelingen naar de praktijk

Als laatste onderdeel van deze specialisatieproef willen we een aanbeveling doen naar de
praktijk om zo het aantal heropnames van de oudere traumapatiënt te doen dalen.
Om een effect van het aantal heropnames van oudere patiënten op de spoedgevallendienst
te zien is de looptijd van het URGENT-project nog te kort. Naar de toekomst toe zou het
wenselijk zijn dat er een uitbreiding komt van het GST naar de avonduren en misschien
zelfs in het weekend. Ook een uitbreiding van de samenwerkingsinstanties in de
eerstelijnszorg zou een aanrader zijn. Idealiter zou de interRAI-screening reeds vanop
triage worden ingevuld zodat het gedurende de dag direct zichtbaar is voor de GSTverpleegkundige welke patiënten als hoog risico patiënten worden beschouwd. Een
intensiever contact van het GST met de huisarts zou het aantal heropnames op de
spoedgevallendienst kunnen reduceren. Waar huisartsen patiënten nu vaak binnen sturen
via de spoedgevallendienst voor verder onderzoek zouden ze door een intensiever contact
met het ziekenhuis eerder voor een ambulant traject kunnen kiezen.
Indien het URGENT-project wordt uitgebreid naar de ambulante zone, kan er bij de
patiënten die in aanmerking komen ook een interRAI-screening worden uitgevoerd. Op
deze manier kan het geriatrisch profiel van de patiënt in kaart worden gebracht en de
verdere opvolging worden uitgestippeld en opgestart.
De interRAI-screening bevat elementen over o.a. het (I)ADL, depressie, kortademigheid,…
Toch blijkt uit de ESAS dat slaperigheid ook een risicofactor kan zijn op heropname. Uit
onderzoek is ook gebleken dat werken met een gegradueerde responsschaal van één t/m
vijf i.p.v. met ja/nee-vragen een verklaring kan zijn op identificatie van risicopatiënten.
Daarom stellen wij voor om ook de slaperigheid te bevragen en te werken met een
gegradueerde responsschaal tijdens het korte screeningsmoment.
Door het definiëren van een leeftijdsgrens van 65 jaar voor traumapatiënten kan het
doorverwijzen naar gespecialiseerde traumacentra verbeteren en kan ook het probleem
van ondertriage bij oudere traumapatiënten reduceren. Hierdoor kan een vermindering
optreden van het aantal heropnames van oudere traumapatiënten.
Door de omgeving van de patiënt meer te betrekken, en misschien zelfs op te bellen indien
de patiënt alleen op de spoedgevallendienst is, wordt het ontslagbeleid van de oudere
(trauma)patiënt optimaler en consequenter.
Aangezien de werking van het GST en hun bereikbaarheid duidelijk moet zijn voor alle
betrokkenen stellen wij voor dat er op regelmatige basis infomomenten zijn voor artsen en
verpleegkundigen. In UZ Leuven is er een grote roulatie onder de artsen (en
verpleegkundigen) waardoor een infomoment geen overbodige luxe is. Ook lijkt het ons
zinvol om huisartsen infosessies of brochures aan te reiken die de werking van het GST
toelichten.
Indien deze aanbevelingen worden opgevolgd dient er natuurlijk verder onderzoek te
volgen om na te gaan of de aanbevelingen effectief tot een reductie van heropname van
de oudere traumapatiënt leiden.
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9 Bijlagen
Bijlage 1: InterRAI-screeningsysteem

Figuur 3: met interRAI wordt het functioneren op fysiek, psychosociaal en medisch vlak in kaart gebracht
(Nedrai.org, s.a.).

Het InterRAI screeningsysteem:
1. Hebt u enige vorm van toezicht of hulp nodig bij het nemen van een bad of
een douche?
Ja/nee
Inclusief: In en uit het bad/douche stappen
Exclusief: Het wassen van de rug en het haar
2. Krijgt u hulp bij het nemen van beslissingen over activiteiten van het dagelijks
leven?
Ja/nee
Inclusief: Wanneer opstaan of eten, welke kleren aantrekken, welke activiteiten uitvoeren
3. Hebt u enige vorm van toezicht of hulp nodig bij het aan- en uittrekken van
kledingstukken van het onderlichaam?
Ja/nee
Inclusief: Onder- en bovenkledij, prothesen, orthesen, riem, broek, rok, schoenen, ritsen
en veters
4. Hebt u enige vorm van toezicht of hulp nodig om u te verplaatsen van de ene
plaats naar de andere op dezelfde verdieping?
Ja/nee
Opmerking: Codeer als neen, indien de patiënt in staat is zich te verplaatsen met een
hulpmiddel (vb. rolstoel, rollator,…)
5. Hebt u enige vorm van toezicht of hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging?
Ja/nee
Inclusief: Wassen aan de lavabo/waskom, haar kammen, tanden poetsen, scheren,
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maquilleren, wassen en afdrogen van gezicht en handen
6. Vraag enkel aan de patiënt zelf: “Hoe zou u uw gezondheid in het algemeen
omschrijven?”
uitstekend of goed / matig of slecht / patiënt kan of wil niet antwoorden
7. Hebt u een aandoening die uw gezondheid destabiliseert?
Ja/nee
Inclusief: Een ziekte of aandoening die de oorzaak vormt van wisselend(e), precair(e), of
onstabiel(e) functioneren, stemming of gedrag
8. Hebt u soms last van kortademigheid bij het uitvoeren van activiteiten van het
dagelijks leven?
Ja/nee
Inclusief: Dyspneu in rust of bij het uitvoeren van activiteiten en taken van het dagelijks
leven
9. Vraag de familie of mantelzorger: Voelt u zich over het algemeen overweldigd
door de gezondheidstoestand/ziekte van de patiënt?
Ja / nee / geen familie of vrienden
Opmerking: Gebruik naar best vermogen uw klinische beoordeling bij het scoren van dit
item, indien er bijkomende informatie beschikbaar is
10.Vraag enkel aan de patiënt zelf: “Hebt u zich tijdens de laatste 3 dagen,
bedroefd, depressief of hopeloos gevoeld?”
Ja / nee / patiënt kan of wil niet antwoorden
Eindscore:
Interpretatie:
Aanbeveling:
Overrule aanbeveling: evaluatie noodzakelijk ondanks negatief screeningsresultaat
Figuur 4: het interRAI-beoordelingssysteem (vragenlijst overgenomen vanuit het KWS op de spoedgevallendienst
van UZ Leuven, 2019)
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Bijlage 2: KATZ-schaal
De KATZ-schaal dient om de afhankelijkheidsgraad van patiënten te bepalen. Ze bestaat
uit een vragenlijst waarmee hun capaciteiten in 6 domeinen van het dagelijks leven worden
geëvalueerd (Riziv.be, 2018):
Criterium
Zich wassen

1
kan zichzelf helemaal wassen
zonder enige hulp

2
heeft gedeeltelijke hulp nodig
om zich te wassen boven of
onder de gordel

Zich kleden

kan zich helemaal aan- en
uitkleden zonder enige hulp

Transfer
en
verplaatsingen

is zelfstandig voor de transfer
en kan zich volledig zelfstandig
verplaatsen
zonder
mechanisch(e) hulpmiddel(en)
of hulp van derden
kan alleen naar het toilet gaan,
zich kleden en zich reinigen

heeft gedeeltelijke hulp nodig
om zich te kleden boven of
onder de gordel (zonder
rekening te houden met de
veters)
is zelfstandig voor de transfer
en voor zijn verplaatsingen, mits
het gebruik van mechanisch(e)
hulp-middel(en)
(kruk(ken),
rolstoel, …)
heeft hulp nodig voor één van
de drie items: zich verplaatsen
of zich kleden of zich reinigen

Toiletbezoek

Score

Continentie

is continent voor urine en
faeces

Eten

kan alleen eten en drinken

is accidentieel incontinent voor
urine of
faeces (inclusief
blaassonde of kunstaars)
heeft vooraf hulp nodig om te
eten of te drinken

3
heeft gedeeltelijke hulp
nodig om zich te wassen
zowel boven als onder de
gordel
heeft gedeeltelijke hulp
nodig om zich te kleden
zowel boven als onder de
gordel

4
moet
volledig
worden
geholpen om zich te wassen
zowel boven als onder de
gordel
moet
volledig
worden
geholpen om zich te kleden
zowel boven als onder de
gordel

heeft volstrekte hulp van
derden
nodig
voor
minstens één van de
transfers
en/of
zijn
verplaat-singen
heeft hulp nodig voor twee
van de drie items: zich
verplaatsen en/of zich
kleden en/of zich reinigen

is bedlegerig of zit in een
rolstoel en is volledig
afhankelijk van anderen om
zich te verplaatsen

is incontinent voor urine
(inclusief mictietraining) of
voor faeces
heeft gedeeltelijke hulp
nodig tijdens het eten of
drinken

is incontinent voor urine en
faeces

heeft hulp nodig voor de drie
items: zich verplaatsen en
zich
kleden
en
zich
reinigen.

de patiënt is volledig
afhankelijk om te eten of te
drinken

Figuur 5: KATZ-schaal (Riziv.be, 2018)
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Bijlage 3: Cumulative Illness Rating Scale (CIRS)

Figuur 6: de CIRS-schaal (Medscape.org, s.a.)
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Bijlage 4: Confusion Assessment Methode (CAM)
(Heeren, Kat, & Stek, 2002)

Dit document omvat alleen het diagnostisch algoritme van de Confusion Assessment
Methodvragenlijst.
Instructies bij het invullen van de observatielijst: beantwoord de volgende vragen direct
na afloop van het gesprek op basis van de tijdens het gesprek gemaakte observaties.
DIAGNOSTISCH ALGORITME
Volgens de CAM is er sprake van een delirium als zowel kenmerk 1 als kenmerk 2 aanwezig
is in combinatie met kenmerk 3 òf kenmerk 4 (of zowel 3 als 4).
Kenmerk 1: acuut optreden en wisselend beloop
Kenmerk 1 is aanwezig als de volgende twee vragen met "ja" worden beantwoord. De
informatie kan meestal worden verkregen van een familielid, verzorgende of
verpleegkundige.
A. Zijn er aanwijzingen voor een acute verandering in de geestelijke toestand van de
patiënt vergeleken met zijn uitgangssituatie?
- ja
- nee
B. Fluctueerde het (afwijkende) gedrag gedurende de dag, dat wil zeggen: was het
wisselend aan- en afwezig of was het wisselend in ernst?
- ja
- nee
Kenmerk 2: concentratiestoornis
Kenmerk 2 is aanwezig als de volgende vraag met "ja" wordt beantwoord.
Had de patiënt moeite zich te concentreren, bijvoorbeeld door snel afgeleid te zijn of door
moeite te hebben de aandacht bij het gesprek te houden?
- ja
- nee
Kenmerk 3: ongeorganiseerd denken
Kenmerk 3 is aanwezig als de volgende vraag met "ja" wordt beantwoord.
Was het denken van de patiënt ongeorganiseerd of incoherent; bijvoorbeeld door
onsamenhangende of irrelevante conversatie, een onduidelijke of onlogische gedachtegang
of onvoorspelbare veranderingen van onderwerp?
- ja
- nee
Kenmerk 4: veranderd bewustzijnsniveau
Kenmerk 4 is aanwezig als de volgende vraag wordt beantwoord met "waakzaam",
"lethargisch", "stupor" of "coma".
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Hoe zou je in het algemeen het bewustzijnsniveau van de patiënt omschrijven?
- alert (normaal)
- waakzaam (hyperalert, overgevoelig voor omgevingsstimuli, schrikachtig)
- lethargisch (slaperig maar makkelijk wekbaar)
- stupor (moeilijk wekbaar)
- coma (niet wekbaar)
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Bijlage 5: Instrumental Activities of Daily Living (IADL)

Figuur 7: Lawton IADL-schaal (HMC support site, s.a.)
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Bijlage 6: Get Up and Go test

Figuur 8: Time up and go test. Indien de oudere langer dan 10 sec over het traject doet, heeft hij/zij een hoog
risico op valincidenten (Frailtytoolkit.org, 2016)
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Bijlage 7: DICARES

Figuur 9: DICARES-vragenlijst waarbij de kwaliteit van het ontslag gemeten wordt op basis
van ervaringen bij oudere patiënten (Boge, et.al., 2018)
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Bijlage 8: Mini-Cog (Belgian Screening Tools, 2010)
The Mini-Cog assessment instrument combines an uncued 3-item recall test
with a
clock-drawing test (CDT). The Mini-Cog can be administered in about 3
minutes, recuires no special equipment, and is relatively uninfluenced by
level of education or language variations.
The test is administered as follows:
1. Instruct the patient to listen carefully to and remember 3 unrelated words
and then
to repeat the words.
2. Instruct the patient to draw the face of a clock, either on a blank sheet
of paper, or
on a sheet with the clock circle already drawn on the page. After the patient
puts the numbers on the clockface, ask him or her to draw the hands of the
clock to read a specific time, such as 11:10. These instructions can be repeated, but no additional
instructions should be given. Give the patient as much time as needed to
complete
the task. The CDT serves as the recall distractor.
3. Ask the patient to repeat the 3 previously presented word.
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