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Een geriatrisch zorgmodel voor thuiswonende, kwetsbare ouderen
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leving vormt een grote uitdaging voor de gezondheidszorg.
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omdat ze diverse chronische ziekten hebben en/of functio-

Doel Het evalueren van de effecten van het Geriatrisch Zorgmo-

nele beperkingen ervaren.1 Het merendeel van de kwetsbare

del (GZM), een geïntegreerd zorgprogramma, op de kwaliteit van

ouderen ontvangt voornamelijk zorg van hun huisarts, waar-

leven van kwetsbare ouderen.

door huisartsen voor de uitdaging staan om de zorg voor deze

Methode Tussen mei 2010 en maart 2013 hebben we een geran-

groeiende doelgroep efficiënt en effectief te regelen.2,3

domiseerd onderzoek uitgevoerd onder 1147 thuiswonende

Diverse geïntegreerde zorgprogramma’s moeten de kwali-

kwetsbare ouderen (PRISMA-7-score ≥ 3) uit 35 huisartsenpraktij-

teit van zorg voor ouderen in de eerste lijn optimaliseren. Deze

ken in Amsterdam en West-Friesland (Nederlands Trial Register

zorgprogramma’s bestaan meestal uit gepersonaliseerde zorg,

NTR2160). De interventie bestond uit geriatrische assessments

gebaseerd op een uitgebreid geriatrisch assessment. Uit diver-

door een praktijkondersteuner ouderenzorg (poh) bij de oudere

se onderzoeken, die vooral in de Verenigde Staten zijn uitge-

thuis, uitmondend in een samen met de oudere opgesteld per-

voerd, blijkt dat het Chronisch Zorgmodel bijdraagt aan betere

soonlijk zorgplan. De poh’s hebben deze interventie elke zes

gezondheidsuitkomsten bij ouderen met speciﬁeke chroni-

maanden herhaald. De poh’s werkten nauw samen met de huis-

sche ziekten. 4,5 Het Chronisch Zorgmodel bestaat uit diverse

arts en kregen begeleiding van een geriatrisch expertteam. Pa-

componenten, zoals het stimuleren van de eigen regie van de

tiënten met complexe zorgbehoeften werden besproken in een

patiënt, beslissingsondersteuning voor zorgverleners, een kli-

multidisciplinair overleg. Ouderen in de controlegroep ontvingen

nisch informatiesysteem en goede coördinatie van zorg.6

de gebruikelijke zorg. De primaire uitkomstmaat was kwaliteit

We weten echter niet of geïntegreerde zorgprogramma’s

van leven en secundaire uitkomstmaten waren gezondheidsgere-

die de hoofdonderdelen van het Chronisch Zorgmodel toepas-

lateerde kwaliteit van leven, functionele beperkingen, ervaren

sen ook effectief zijn voor kwetsbare ouderen. Daarom hebben

gezondheid, psychisch welbevinden, sociaal functioneren en zie-

wij het Geriatrisch Zorgmodel (GZM) ontwikkeld, gebaseerd

kenhuisopnamen. We hebben de uitkomsten bij aanvang van het

op het Chronisch Zorgmodel.7 Het GZM heeft als doel om de

onderzoek en na 6, 12, 18 en 24 maanden gemeten.

kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen te verhogen en

Resultaten Van de 1147 deelnemende kwetsbare ouderen namen

daardoor ook hun kwaliteit van leven en andere uitkomsten

782 ouderen tot aan het eind van de follow-up deel aan het onder-

te verbeteren. In het GZM levert de huisartsenpraktijk zorg op

zoek. We vonden voor geen enkele uitkomstmaat signiﬁcante

maat, gecombineerd met de begeleiding en coördinatie door

verschillen tussen de interventiegroep en de groep die de gebrui-

een geriatrisch expertteam.

kelijke zorg ontving.
Conclusie Het GZM bleek in ons onderzoek niet effectiever te zijn
dan de gebruikelijke zorg die kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk ontvangen. Op basis van dit onderzoek, en ander recente-

Wat is bekend?

lijk in Nederland uitgevoerd onderzoek, is grootschalige imple-

▪ Kwetsbare ouderen hebben vaak veel zorgbehoeften en kun-

mentatie van geïntegreerde zorgprogramma’s voor kwetsbare

nen mogelijk proﬁteren van geïntegreerde zorgprogramma’s

ouderen op dit moment niet aan te bevelen.

binnen de huisartsenpraktijk.
▪ Tot op heden is er weinig bekend over de effectiviteit van dergelijke zorgprogramma’s.
Wat is nieuw?
▪ We hebben het Geriatrisch Zorgmodel geïmplementeerd in
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35 huisartsenpraktijken. Het bestond uit gepersonaliseerde zorg
op basis van geriatrische assessments (uitgevoerd door een
poh), gecombineerd met begeleiding door een geriatrisch expertteam.
▪ We vonden geen effecten van het Geriatrisch Zorgmodel op
de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, en op diverse secundaire uitkomstmaten, zoals functionele beperkingen en ziekenhuisopnamen.
▪ Geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen is niet effectiever dan de gebruikelijke zorg voor deze doelgroep.
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De belangrijkste elementen van het GZM zijn:

ze telefonisch hebben benaderd, waarbij we ook de PRISMA-7

a. het tijdig vaststellen van gezondheidsrisico’s;

uitvroegen, een vragenlijst met betrekking tot de risicofac-

b. het stimuleren van een actieve inbreng van ouderen zelf

toren voor functionele achteruitgang.9,10 Een getrainde in-

tijdens het zorgproces;

terviewster heeft ouderen die in aanmerking kwamen voor

c. het verbeteren van de coördinatie tussen zorgverleners.

deelname en die een toestemmingsformulier hadden ondertekend thuis bezocht.

In het kader van het onderzoek ‘Frail older adults: care in transition’ (ACT), dat onderdeel is van het Nationaal Programma

De medisch-ethische commissie van het VU Medisch Centrum heeft het ACT-onderzoek goedgekeurd (nr. 2010/003).

Ouderenzorg, hebben we het GZM geïmplementeerd binnen
35 Nederlandse huisartsenpraktijken. We hebben de effecten

Interventie

onderzocht van het GZM op de kwaliteit van leven van kwets-

We hebben huisartsenpraktijken at random over vier groe-

bare ouderen en op diverse secundaire uitkomstmaten.

pen verdeeld, die elk op een ander moment met de interventie startten (0, 6, 12 of 18 maanden na de basismeting). Tot het

Methode

startmoment van de interventie (GZM) boden de praktijken
gebruikelijke zorg aan de kwetsbare ouderen. Getrainde prak-

Opzet en steekproef

tijkondersteuners ouderenzorg (poh’s) hebben de interventie

Om de effectiviteit van het GZM te evalueren hebben we tus-

uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de huisarts. Het

sen mei 2010 en maart 2013 een stepped wedge clustergeran-

GZM bestond uit een proces van vier stappen:

domiseerd onderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat het GZM

1. Tijdens een huisbezoek van de poh werd bij de kwetsbare

getrapt werd ingevoerd [ﬁguur]. De onderzoeksopzet hebben

oudere een uitgebreid geriatrisch assessment afgenomen

we elders in detail beschreven.7 In het kort kwam deze hierop

(interRAI Community Health Assessment).11

neer: bij aanvang van het onderzoek hebben we alle patiënten geïncludeerd, waarna we ze gedurende een periode van

2. Op basis van dit bezoek overlegde de poh met de huisarts,
waarna hij een zorgplan op maat samenstelde.

24 maanden hebben gevolgd. Op een zeker moment gingen de

3. Tijdens een tweede huisbezoek, enkele weken later, formu-

patiënten over van de controlegroep (reguliere zorg) naar de

leerden de oudere en de poh samen de zorgdoelen en acties

interventiegroep (GZM).

voor in het deﬁnitieve zorgplan.

Kwetsbare ouderen uit 35 huisartsenpraktijken in twee re-

4. Er was geregeld contact tussen de oudere en de poh, onder

gio’s (achttien in Amsterdam en zeventien in West-Friesland)

andere tijdens de evaluatie van de uitkomsten van de ac-

kwamen in aanmerking voor deelname. In het ACT-project

ties uit het zorgplan.

hebben we kwetsbaarheid gedeﬁnieerd als het verlies van reservecapaciteit in het fysieke domein en/of het psychische do-

De poh’s herhaalden dit proces elke zes maanden, waarbij ze

mein.8 Inclusiecriteria waren: 65 jaar of ouder, thuiswonend

de zorgplannen zo nodig bijstelden. Een geriatrisch team, be-

en PRISMA-7-score ≥ 3.7,9,10 Ouderen ontvingen per post een

staande uit een ervaren geriatrisch verpleegkundige en een ge-

uitnodigingsbrief met toestemmingsformulier, waarna we

riater of specialist ouderengeneeskunde, trainde en begeleidde

Figuur Meetmomenten binnen het stepped wedge clustergerandomiseerde onderzoeksontwerp
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Tussen haakjes staat de tijd sinds de start van de interventie voor de betreffende groep. Groep 3 heeft bijvoorbeeld na een onderzoeksperiode van 24 maanden gedurende de
laatste twaalf maanden de interventie ontvangen.
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de poh’s in hun regio (één team in Amsterdam en één team in
West-Friesland). De geriatrische expertteams organiseerden

Tabel Kenmerken van de onderzoekspopulatie bij aanvang van het onderzoek (n = 1147)

daarnaast multidisciplinaire overleggen over patiënten met

%

complexe zorgbehoeften, waarbij ook andere zorgverleners,

Algemene gegevens

zoals de apotheker en de fysiotherapeut, werden uitgenodigd.

Leeftijd, jaren

Gemiddelde

(sd)

80,5

7,5

0,30

0,12

1,3

0,9

Mentale component (0-100)

49,9

10,5

Fysieke component (0-100)

33,8

9,5

waarin we rekening hebben gehouden met een effect dat mo-

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van
leven, EQ5D (–0,59-1)

0,60

0,28

gelijk met de duur van de interventie samenhangt (het gedu-

ADL-beperkingen (0-6)

0,9

1,2

rende 6, 12, 18 of 24 maanden ontvangen van het GZM versus

IADL-beperkingen (0-7)

2,6

1,6

reguliere zorg).19 Bij de analyses hebben we het intention-to-

Psychisch welbevinden (0-100)

67,7

20,6

treatprincipe toegepast. In alle analysemodellen hebben we

Sociaal functioneren (slecht)

31,7

Subjectieve gezondheid (goed-zeer goed)

41,6

Ziekenhuisopname†

26,1

Vrouw

66,5

Meetinstrumenten

Regio Amsterdam

47,3

We hebben de gegevens voor het onderzoek tijdens interviews

Regio West-Friesland

52,7

op vijf momenten verzameld: bij aanvang van het onderzoek en

Geen partner

62,4

na 6, 12, 18 en 24 maanden. Het merendeel van de meetinstrumenten die we hebben gebruikt maakt deel uit van de TOPICSMDS-vragenlijst, de minimale gegevensset van het Nationaal
Programma Ouderenzorg.12 De primaire uitkomstmaat was
kwaliteit van leven, gemeten met de SF-12-vragenlijst.13 Se-

Opleidingsniveau
▪ Laag

33,6

▪ Midden

47,9

▪ Hoog

18,5

Frailty Index-score (0-1)
Chronische ziekten*

cundaire uitkomstmaten waren gezondheidsgerelateerde

▪ Diabetes mellitus

28,5

kwaliteit van leven (EQ5D), functionele beperkingen (de Katz-

▪ Kanker

10,7

index, bestaande uit zes vragen over Activiteiten van het Da-

▪ Longziekte

27,3

gelijks Leven (ADL) en zeven vragen over Instrumentele ADL),

▪ Artrose of artritis

59,0

ervaren gezondheid, psychisch welbevinden, sociaal functi-

▪ Beroerte

oneren en ziekenhuisopnamen (verzameld uit elektronische

▪ Aantal chronische ziekten (0-5)

medische dossiers van ziekenhuizen).

14-18

6,7

▪ Heeft thuiszorg

53,1

Uitkomstmaten
Kwaliteit van leven (SF-12)

Statistische analyse
Om de effecten van de interventie te onderzoeken hebben we
voor iedere uitkomstmaat een multilevelanalyse uitgevoerd,

gecorrigeerd voor tijd, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, regio en de mate van kwetsbaarheid bij aanvang van het onderzoek. We beschouwden een p < 0,05 als signiﬁcant en hebben
een correctie toegepast om kanskapitalisatie tegen te gaan

Alleen de vijf meestvoorkomende chronische ziekten zijn uitgevraagd.
†
Een of meer ziekenhuisopnamen in de afgelopen twaalf maanden.
*

(bonferronicorrectie). De statistische analyses hebben we uitgevoerd in het programma STATA 12.

eenlopend waren, zoals aanpassingen in huis, doorverwijzing
naar de huisarts of andere zorgverleners, het aanvragen van

Resultaten

thuiszorg, contact zoeken met welzijnswerk, leefstijladvies

Onderzoekspopulatie

(voeding, fysieke activiteit) en advies op het gebied van veilig-

Uiteindelijk namen er 1147 ouderen deel aan ons onderzoek,

heid (zoals vallen en medicatie).

van wie er 782 (68,2%) de follow-upperiode afmaakten. Kenmerken van de deelnemende ouderen bij aanvang van het

Uitkomstmaten

onderzoek (algemene gegevens en uitkomstmaten) zijn weer-

De analyses lieten zien dat er geen statistisch signiﬁcante ver-

gegeven in de [tabel]. De gemiddelde leeftijd was 80,5 jaar (sd

schillen waren tussen ouderen die het GZM (gedurende 6, 12,

= 7,5), 66,5% was vrouw, 33,6% had een laag opleidingsniveau en

18 of 24 maanden) ontvingen en de controlegroep wat betreft

62,4% had geen partner.

de primaire uitkomstmaat, kwaliteit van leven. Ook voor de
secundaire uitkomstmaten vonden we geen statistisch signi-

Uitvoering van de interventie

ﬁcante verschillen (zie de originele publicatie voor details).19

Van de 1018 ouderen die nog steeds aan het onderzoek deelna-

398

men nadat ze van de controlegroep waren overgegaan naar de

Beschouwing

interventiegroep, zijn er 877 gestart met de interventie (86,1%).

In ons onderzoek hebben we geen statistisch signiﬁcante ef-

Zij werden minimaal één keer thuis bezocht door een poh, die

fecten van het GZM op kwaliteit van leven en op alle andere

een geriatrisch assessment afnam. Voor 808 van de 877 oude-

uitkomstmaten kunnen aantonen. Dit duidt erop dat het GZM

ren maakte de poh ook daadwerkelijk een zorgplan op maat

niet effectiever is dan de gebruikelijke zorg voor kwetsbare ou-

(92,1%). In de zorgplannen stonden acties vermeld die zeer uit-

deren binnen de huisartsenpraktijk.
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