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Zorgbehoeften van kwetsbare ouderen
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Aaltje Jansen, Giel Nijpels, Hein van Hout

co hebben op negatieve gezondheidsuitkomsten zoals zieken-

huisopnames of overlijden.2,3 Kwetsbare ouderen hebben vaak 

chronische ziekten of functionele beperkingen en daardoor 

behoefte aan zorg op meerdere vlakken. De huisarts kan nega-

tieve gezondheidsuitkomsten mogelijk voorkomen door ade-

quaat in te spelen op deze zorgbehoeften,4 maar hij moet dan 

wel inzicht hebben in de aard van die behoeften. Vooral onver-

vulde zorgbehoeften, bijvoorbeeld relevante aandoeningen 

die nog niet worden behandeld, of problemen waarvoor geen 

hulp aanwezig is, verdienen aandacht.

Er zijn twee benaderingen om de zorgbehoeften van oude-

ren in kaart te brengen. De eerste is een uitgebreid geriatrisch 

assessment door een zorgverlener (bijvoorbeeld een praktijk-

verpleegkundige) met behulp van een gestandaardiseerd in-

strument. In zo’n assessment onderzoekt de zorgverlener de 

capaciteiten en problemen van de oudere patiënt op meerdere 

domeinen van het functioneren.5 Een tweede benadering richt 

zich op de ervaren zorgbehoeften en laat niet de hulpverlener 

maar de oudere zelf een inschatting maken van zijn zorgbe-

hoeften.6 Beide benaderingen kunnen helpen bij het opsporen 

van zorgbehoeften die nog niet bekend zijn bij de huisarts.7

Wij hebben de vervulde en onvervulde zorgbehoeften be-

schreven zoals kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk 

die ervaren, wat nog niet eerder gedaan is. Daarnaast onder-

zochten wij de samenhang van deze ervaren zorgbehoeften 

met demografische kenmerken en gezondheidskenmerken 

van de patiënt.

Methode
Opzet en steekproef
We gebruikten crosssectionele gegevens van het onderzoek 

‘Frail Older Adults: Care in Transition’ (ACT), een van de tran-

sitie-experimenten in het kader van het Nationaal Program-

ma Ouderenzorg waarin patiënten twee jaar zijn gevolgd om 
Inleiding

Van het toenemende aantal ouderen dat de komende jaren 

een beroep zal doen op de huisartsenzorg is ongeveer een 

kwart kwetsbaar.1 Ouderen worden kwetsbaar wanneer hun 

reserves op het gebied van fysiek, psychologisch en sociaal 

functioneren zozeer zijn afgenomen dat ze een verhoogd risi-
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Wat is bekend?
 ▪ Kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk hebben vaak 

meerdere zorgbehoeften.
 ▪ Door adequaat in te gaan op zorgbehoeften van kwetsbare 

ouderen kunnen negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals zie-
kenhuisopnames, mogelijk worden uitgesteld of voorkomen.

Wat is nieuw?
 ▪ Een korte vragenlijst, in plaats van of als aanvulling op een 

uitgebreid geriatrisch assessment, kan de huisarts helpen een 
beeld te krijgen van nog niet gesignaleerde zorgbehoeften van 
kwetsbare ouderen.

 ▪ Kwetsbare ouderen ontvangen vaak al voldoende hulp voor 
hun fysieke en omgevingsbehoeften.

 ▪ Meer aandacht voor psychosociale behoeften is gewenst.
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in multivariabele regressieanalyses om de samenhang met 

zorgbehoeften te onderzoeken. Er waren vijf uitkomstmaten: 

totaal aantal zorgbehoeften, omgevingsbehoeften, fysieke be-

hoeften (lineaire regressieanalyses), één of meer psychosociale 

behoeften en één of meer onvervulde behoeften (logistische 

regressieanalyses). In alle modellen werd gecorrigeerd voor de 

regio; p < 0,05 beschouwden we als significant.

Resultaten
[Tabel 1] toont de kenmerken van de 1137 kwetsbare ouderen 

van wie de gegevens in dit onderzoek zijn geanalyseerd, en 

laat ook het gemiddelde aantal zorgbehoeften zien. De gemid-

delde leeftijd was 80,5 jaar en 66,8% was vrouw.

Zorgbehoeften
Op een totaal van 13 CANE-items meldden de deelnemers ge-

middeld 4,2 zorgbehoeften, waarvan 0,5 onvervuld [tabel 2]. 

de effectiviteit van een geïntegreerde zorgbenadering te eva-

lueren.8 Voor het hier beschreven onderzoek gebruikten wij de 

gegevens van de ACT-basismeting, die werd uitgevoerd voor-

dat de interventie van start ging.

Kwetsbare ouderen uit 35 huisartsenpraktijken in twee 

regio’s (18 in Amsterdam en 17 in West-Friesland) kwamen 

in aanmerking voor deelname. Inclusiecriteria waren: 65 

jaar of ouder, thuiswonend en PRISMA-7-score ≥ 3; de details 

zijn elders gepubliceerd.8-10 In het kort kwam het erop neer 

dat de deelnemers informatie per post ontvingen en vervol-

gens telefonisch werden benaderd, waarbij ook de PRISMA-7 

werd uitgevraagd. De PRISMA-7 is een korte vragenlijst naar 

risicofactoren voor functionele achteruitgang.9 In een pilot-

onderzoek was aangetoond dat een score van 3 of hoger op 

de PRISMA-7 goed overeenkomt met internationaal geaccep-

teerde kwetsbaarheidscriteria.11 Tussen mei 2010 en februari 

2011 bezocht een getrainde interviewster de ouderen thuis die 

in aanmerking kwamen voor deelname en die een toestem-

mingsformulier ondertekend hadden. Aan het ACT-onderzoek 

namen 1147 ouderen deel, van wie wij er 1137 konden meene-

men in de analyse (van de overige 10 ontbraken er uitkomst-

maten).

Ervaren zorgbehoeften
Voor het meten van de ervaren zorgbehoeften, vervuld of on-

vervuld, gebruikten wij de Camberwell Assessment of Need 

for the Elderly (CANE), een multidimensionale vragenlijst met 

24 items die ontwikkeld is om de behoeften van ouderen met 

een psychiatrische stoornis te beoordelen.12-14 De vragenlijst 

stelt de onderzoeker in staat problemen te identificeren, de 

ernst te bepalen en vast te stellen of er al hulp wordt gebo-

den. Bij elk item wordt aan de oudere gevraagd of er een be-

hoefte bestaat en of die behoefte vervuld is of niet. Aangezien 

niet alle items van toepassing zijn op een niet-psychiatrische 

populatie – dat geldt bijvoorbeeld voor gedragsproblemen of 

suïcidaal gedrag7 – gebruikten wij in ons onderzoek slechts 

13 van de 24 CANE-items. Het weglaten heeft geen grote ge-

volgen, want alle items zijn afzonderlijk af te nemen en ook 

afzonderlijk gevalideerd.

Patiëntkenmerken
Wij registreerden leeftijd, geslacht, partnerstatus (wel of geen 

partner), opleidingsniveau (laag, midden, hoog), functionele 

beperkingen (Katz ADL index, schaal van 0 tot 15)15, zieken-

huisopnames in het afgelopen jaar (ja of nee), aanwezigheid 

van vijf veelvoorkomende chronische ziekten in de afgelopen 

twaalf maanden (ja/nee) en risico op functionele achteruit-

gang (PRISMA-7, schaal van 3 tot 7).

Statistische analyse
Wij analyseerden de kenmerken van de deelnemers en het 

aantal zorgbehoeften met behulp van beschrijvende statis-

tiek. Uit enkelvoudige regressieanalyses bleek dat alle pa-

tiëntkenmerken geassocieerd waren met zorgbehoeften (p < 

0,20). Daarom gebruikten we alle patiëntkenmerken tegelijk 

Tabel 1 Kenmerken van de onderzochte kwetsbare ouderen (n = 1137)

n % gemiddelde (SD)

Leeftijd, jaren 80,5 (7,5)

Vrouw 759 66,8%

Regio Amsterdam 537 47,2%

Regio West-Friesland 600 52,8%

Geen partner 711 62,5%

Opleidingsniveau

 ▪ laag 382 33,6%

 ▪ middel 545 47,9%

 ▪ hoog 210 18,5%

ADL-beperkingen, Katz Index (0-15)  3,9 (2,8)

Ziekenhuisopname* 297 26,1%

Chronische ziekten†  1,3 (0,9)

 ▪ diabetes mellitus 322 28,3%

 ▪ kanker 120 10,6%

 ▪ longziekte 311 27,4%

 ▪ artrose of artritis 657 57,8%

 ▪ beroerte  76  6,7%

Kwetsbaarheid (PRISMA-7)

 ▪ score 3 474 41,7%

 ▪ score 4 403 35,4%

 ▪ score ≥ 5 260 22,9%

Zorgbehoeften (13 CANE-items)  4,2 (2,0)

 ▪ omgevingsbehoeften (4 CANE-items)  1,2 (0,8)

 ▪ fysieke behoeften (5 CANE-items)  2,5 (1,1)

 ▪ psychosociale behoeften (4 CANE-items)  0,5 (0,8)

 ▪ onvervulde behoeften (13 CANE-items)  0,5 (1,0)

Eén of meer psychosociale behoeften 369 32,5%

Eén of meer onvervulde behoeften 330 29,0%

* Eén of meer ziekenhuisopnames in de afgelopen 12 maanden. 
† Alleen de vijf meestvoorkomende chronische ziekten zijn uitgevraagd.
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Het vaakst gemeld werden fysieke problemen en problemen 

in het omgevingsdomein: lichamelijke gezondheid (87,6%), 

huishouden (82,1%), mobiliteit/vallen (76,1%), gezicht/gehoor 

(36,7%) en voeding (30,4%). Het percentage respondenten dat 

meldde dat deze behoeften reeds vervuld waren, varieerde 

van 88,5% tot 97,3%. Psychosociale behoeften kwamen min-

der vaak voor, maar werden vaker als onvervuld gemeld: ge-

zelschap (14,7%, waarvan 67,7% onvervuld), informatie (11,9%, 

waarvan 41,5% onvervuld) en dagbesteding (11,3%, waarvan 

48,4% onvervuld).

Samenhang met patiëntkenmerken
De multivariabele regressieanalyses (zie de originele publica-

tie voor details10) lieten zien dat het aantal ADL-beperkingen 

en de kwetsbaarheid positief samenhingen met vervulde en 

onvervulde zorgbehoeften in alle domeinen. Chronische ziek-

ten en ziekenhuisopnames hingen positief samen met fysieke 

behoeften. Opleidingsniveau en leeftijd hadden een positieve 

respectievelijk negatieve samenhang met de aanwezigheid 

van onvervulde zorgbehoeften.

Beschouwing
Uit ons onderzoek blijkt dat veel behoeften van kwetsbare 

ouderen hun lichamelijke gesteldheid en hun omgeving be-

treffen, maar dat zij voor het fysieke en het omgevingsdomein 

vaak al voldoende zorg of hulp ontvangen. Onze deelnemers 

Tabel 2 Ervaren zorgbehoeften van kwetsbare ouderen (n = 1137)

CANE-items Beschrijving van de behoefte Totaal Vervuld Onvervuld

n % n % n %

Omgevingsbehoeften

 ▪ wonen ongepaste en ongeschikte woonsituatie, aanpassing nodig  99  8,7%  65 65,7%  34 34,3%

 ▪ huishouden behoefte aan hulp in het huishouden 934 82,1% 862 92,3%  72  7,7%

 ▪ voeding niet in staat om gepaste maaltijden te kopen en/of te bereiden, zeer 
beperkt dieet of dysfagie

346 30,4% 325 93,9%  21  6,1%

 ▪ zorgen voor een ander moeilijkheden met zorgen voor een ander persoon  33  2,9%  21 63,6%  12 36,4%

Fysieke behoeften

 ▪ lichamelijke gezondheid ziekte of lichamelijk probleem waarvoor gepaste behandeling nodig is 996 87,6% 969 97,3%  27  2,7%

 ▪ medicatie problemen met medicijninname, bijwerkingen, medicatiemisbruik of 
afhankelijkheid, of medicatie niet recent door een arts beoordeeld

236 20,8% 222 94,1%  14  5,9%

 ▪ gezichtsvermogen, gehoor problemen met horen in een stille omgeving, met het lezen van de 
krant, met televisie kijken of met communiceren

417 36,7% 369 88,5%  48 11,5%

 ▪ mobiliteit/vallen bewegingsbeperkingen, valneigingen of problemen met openbaar 
vervoer

865 76,1% 787 91,0%  78  9,0%

 ▪ zelfzorg problemen met persoonlijke verzorging, zoals aankleden en wassen 307 26,9% 294 95,8%  13  4,2%

Psychosociale behoeften

 ▪ geheugen moeite met herinneren van zaken die onlangs zijn voorgevallen, 
vergeet vaak waar dingen zijn opgeborgen

 93  8,2%  74 79,6%  19 20,4%

 ▪ gezelschap weinig sociale contacten, eenzaamheid, sociale isolatie 167 14,7%  54 32,3% 113 67,7%

 ▪ dagbesteding problemen met regelmatige, passende dagbesteding 128 11,3%  66 51,6%  62 48,4%

 ▪ informatie mondelinge of geschreven informatie over aandoening, medicatie of 
behandeling

135 11,9%  79 58,5%  56 41,5%

Uitgevraagd zijn 13 van de 24 items van de CANE-vragenlijst, in drie domeinen. De percentages voor vervuld en onvervuld zijn berekend over het betreffende item.

rapporteren weliswaar minder vaak psychosociale behoeften, 

maar deze blijven wel vaker onvervuld. Deze resultaten komen 

grotendeels overeen met die van eerdere onderzoeken waarin 

de CANE-vragenlijst gebruikt werd. In een kleine steekproef 

van oudere patiënten in een huisartsenpraktijk en in onder-

zoeken binnen de geestelijke gezondheidszorg werden ook 

vooral in het psychosociale domein onvervulde zorgbehoeften 

aangetroffen.7,12,16 In ons onderzoek blijkt het aantal zorgbe-

hoeften in het fysieke en het omgevingsdomein veel groter 

dan in de eerdere onderzoeken.

Inzicht in de ervaren zorgbehoeften van kwetsbare oude-

ren kan bijdragen aan betere zorg in de huisartsenpraktijk. 

Een zorgbehoefte kan om verschillende redenen onvervuld 

blijven: de behoefte wordt niet herkend door de zorgverlener, 

de oudere is niet goed in staat om haar kenbaar te maken of er 

is geen directe oplossing voorhanden. Allereerst moet worden 

opgemerkt dat het gemiddelde aantal onvervulde behoeften 

in dit onderzoek laag was, zeker in het fysieke domein. Dat 

kan betekenen dat de zorg voor kwetsbare ouderen in Neder-

land al behoorlijk goed is.

De vaakst gerapporteerde onvervulde behoeften in dit on-

derzoek zijn psychosociaal en betreffen gezelschap, informa-

tie en dagbesteding. Het is voor een huisarts lastig om iets te 

doen aan zaken als eenzaamheid en sociaal isolement; vaak is 

doorverwijzing naar bijvoorbeeld het gemeentelijk welzijns-

werk de enige mogelijkheid. Een behoefte waarin de huisarts 
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wél kan voorzien, is de informatievoorziening over aandoe-

ningen en medische behandelingen. Een aantal kwetsbare 

ouderen in dit onderzoek gaf aan dat die tekortschiet.

We onderzochten ook de samenhang van verschillende 

patiëntkenmerken met de ervaren zorgbehoeften. Zo kun-

nen we subgroepen identificeren die mogelijk meer aandacht 

nodig hebben. Onze belangrijkste bevinding is dat hoe groter 

de functionele beperkingen en de kwetsbaarheid van ouderen 

zijn, des te meer vervulde en onvervulde zorgbehoeften zij 

hebben. Een verrassende uitkomst is dat juist deelnemers met 

een lagere leeftijd en een hoger opleidingsniveau meer onver-

vulde zorgbehoeften rapporteerden. Men zou verwachten dat 

juist zij beter in staat zijn om daar hulp voor te vinden.

Dit is het eerste onderzoek naar de ervaren zorgbehoef-

ten van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk dat is 

uitgevoerd bij een grote groep. Een beperking is dat de cross-

sectionele opzet geen conclusies toelaat over de voorspellende 

waarde van de patiëntkenmerken: daarover zal longitudinaal 

onderzoek uitsluitsel moeten geven. Een tweede beperking is 

dat alle uitkomsten afkomstig zijn van zelfrapportage, zodat 

objectieve gegevens over ziekten en aandoeningen ontbreken. 

Pas in een later stadium van het ACT-onderzoek zullen medi-

sche dossiergegevens beschikbaar komen.

Conclusie
Vragen naar de zorgbehoeften die kwetsbare ouderen zelf er-

varen – aan de hand van een relatief korte vragenlijst – is een 

goede manier om onvervulde zorgbehoeften in de huisartsen-

praktijk op het spoor te komen. De meeste behoeften die onze 

respondenten rapporteerden, betroffen het fysieke domein en 

de omgeving, maar zij ontvingen voor die behoeften meestal 

wel voldoende hulp. Psychosociale behoeften kwamen minder 

frequent voor, maar werden vaker als onvervuld aangeduid. 

Meer aandacht voor de psychosociale behoeften van kwets-

bare ouderen lijkt wenselijk. ▪
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