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Verouderingsepidemiologie en inleiding tot biologie vh verouderen  

 

Verouderingsepidemiologie 

 

Bevolkingssamenstelling 

 Veroudering vd bevolking = één vd meest uitdagende demografische veranderingen vd 

volgende decennia 

o Zal specifieke problemen geven 

 Stijgende kosten voor gezondheidszorg 

 Langer werken 

 Financiering van pensioenstelsel 

 Stijgende vraag naar residentiële zorg 

 … 

o Belangrijkste uitdaging: bij ouder wordende generaties zo lang mogelijk garanderen van 

 Vitaliteit 

 Functionaliteit 

 Onafhankelijkheid 

 Bevolkingscijfers  

o 2015 Be: 11,2 miljoen inwoners 

 18% > 65 j 

 2.000 mensen > 100 j 

o 2014 

 124.415 geboortes 

 104.723 overlijdens 

 Geboorteoverschot van 19.692 

o 2060 (verwachtingen) 

 13,09 miljoen inwoners 

 24,5% > 65 j 

 12.000 mensen > 100 j 

 Groep 80+ zal verdubbelen van 5,4% → 9,8%  

 Natuurlijk foutmarge in voorspelling MAAR dan nog toename vd oudste ouderen 

o Ter vergelijking 

 1950: 60+: 8% 

 2009: 11% 

 2050: 22% 

 Verdubbeling door snellere toename deze bevolkingsgroep en dus ook vd veroudering 

in ontwikkelingslanden  

 Rijkere landen: toename iets trager maar aandeel oudste ouderen zal iets groter zijn  
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 Bevolkingspiramide voor Vlaams Gewest  

o Is omgezet naar leeftijd en geslacht met aantal inwoners en aantal overlijdens (10 

inwoners/1 overlijden) 

o Kenmerken leeftijden/geboorten 

 Invloed van WOII op aantal geboorten: goed te zien 

 Tijdens oorlog: minder geboorten 

 Na-oorlogse babyboom 

 Hierdoor is populatie 50-jarigen sterkst vertegenwoordigd 

 Maar in 2060 zal babyboom geen invloed meer hebben op bevolkingspiramide 

 Meer mannen dan vrouwen geboren 

 Geslachtsverschil gaat verloren vanaf 65j: sterfterisico jaar na jaar lager bij vrouwen 

o Kenmerken overlijdens (andere schaal in bevolkingspiramide!)  

 Gedurende 1e levensjaar: vrij hoge sterfte tgv 

 Aangeboren afwijkingen  

 Zwangerschapsverwikkelingen bij moeder 

 Mortaliteit heeft dal tss leeftijd van 5 – 15 jaar → daarna continu stijging 

 Kleine piek rond 20 jaar: verkeersongevallen 

 Vanaf 85 j bij mannen en 88 j bij vrouwen: jaarlijks ≥ 10% sterfte 

 

Levensverwachting 

 In België (deze 2 cijfers: kennen!) 

o Man: 78,5 jaar 

o Vrouw: 83,5 jaar 

 Kloof tss mannen en vrouwen verkleint geleidelijk 

 Deze levensverwachting 

o Iets hoger in noorden vh land ivm zuiden  

o Significant lager bij mannen en vrouwen uit lagere sociale klasse 

 Gemiddelde globale levensverwachting 

o Tss 1994 en 2014 met 4,4 j toegenomen: van 76,7 → 81,1 j  
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 Toename van gemiddeld 2,5 mnd/j gedurende 21 jaar 

o In 2100 volgens WHO voor ‘high-income landen’ 

 Man: 85 jaar 

 Vrouw: 92 jaar 

 Evolutie vd levensverwachting bij geboorte 

o Oudheid: ong 25j  

o 1e helft 20e E: grootste winst qua levensverwachting 

 Door terugdringen vd kinderstrefte, preventie van infectieziekten (vaccins en hygiëne), 

gebruik frigo’s, … 

 NIET door antibiotica: dat was pas na WOII 

o 2e helft 20e E  

 Levensverwachting bij geboorte wat trager toegenomen 

 Levensverwachting op oudere leeftijd vooral toegenomen 

 Kans om 90 j te worden, eens 80 j bereikt: verdubbeld van 1950 → 2002 

o Nu 

 Verdere daling vd kindersterfte kan nog moeilijk 

 Dus potentiële winst in levensverwachting: beïnvloeden mortaliteit en morbiditeit op 

steeds hogere leeftijd 

 Igv hartziekten elimineren als doodsoorzaak bij 75+: ↑ levensverwachting met > 1 j 

 Voor kanker: toename iets minder dan 1 j 

 Uitstel van mortaliteit zal moeten gebeuren door 

 Betere gezondheidszorg in algemeen 

 Betere preventie: te beginnen op jongere leeftijd 

 Gerontologische demografie 

o Er zijn altijd optimisten en pessimisten (realisten?) 

o Studies: voor generatie geboren tss 2000-2007 in ontwikkelde landen: 50% vd mensen zal 

100 j bereiken 

o Studie: obesitas verantwoordelijk voor daling vd levensverwachting met 0,2 – 1,08 j in VS 

(afhankelijk van ras en geslacht) 

 ‘‘Gezonde levensverwachting” = belangrijk begrip 

o Houdt rekening met jaren doorgebracht in goede gezondheid 

 Met toenemende leeftijd: aantal en ernst van chronische aandoeningen neemt toe 

 Doel gezondheidszorg = zo veel mogelijk gezonde jaren (kwaliteit) toevoegen ipv enkel 

aantal (kwantiteit) 

o Relativeert concept 'levensverwachting' 

o Is erg verschillend tss verschillende landen: zelfs binnen Europa 

o Blijft moeilijk om concept te standaardiseren en definiëren  

 Bv. levensverwachting  

 In goede geestelijke gezondheid? 

 Zonder ernstige beperkingen? 

 In subjectief als goed ervaren gezondheid? 

 Met één of meerdere beperkingen? 

 Zonder chronische ziekten? 

 Verklaart voor groot deel variatie tss vss studies die interpretatie moeilijk maakt 

o Voor België 
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 Gezonde levensverwachting op 50 jaar: 55% (vrouwen) en 64% (mannen) vd totale 

levensverwachting op dat ogenblik 

 Vanaf 80 j: 'disability free life expectancy' of gezonde levensverwachting neemt minder 

toe dan totale levensverwachting  

 Dus aandeel 'ongezonde levensjaren' neemt meer toe met toenemende 

levensverwachting 

 Voor bepaalde leeftijd: levensverwachting is afhankelijk vh aantal comorbiditeiten en 

functionaliteit 

o Iemand van bv. 80 j zonder comorbiditeit 

 Veel hogere levensverwachting dan pt van 80 j met ≥ 1 comorbiditeit(en) 

 Persoon van 80 j die onafhankelijk functioneert: levensverwachting die dubbele bedraagt 

van 80 j persoon die afhankelijk is voor zijn mobiliteit en voor ≥ 1 ADLs 

o Levensverwachting volgens aantal comorbiditeiten  

 Algemene regel 

 Op 80 jarige leeftijd: nog 10 j overleven 

 90 jaar → 5 jaar 

 100 jaar → 2,5 jaar 

 Maar dit moeten we steeds juist interpreteren 

 Igv geen comorbiditeiten: overleving wss wat hoger 

 Igv wel comorbiditeiten: overleving heel wat lager 

 -1,8 jaar per comorbiditeit 

 

Doodsoorzaken 

 Overlijdens in België in 2014 

o 104.723 personen waarvan 92.605 > 65 jaar en 71.124 > 80 jaar 

o Oorzaken 

 Hart- en vaatziekten: 29% vd totale mortaliteit 

 Kwaadaardige tumoren: 26% vd totale mortaliteit 

 Laatste jaren: sterfte door hart- en vaatziekten daalt en kankersterfte neemt toe 

 Tendens zal in nabije toekomst (tot 2030) nog toenemen 

 Overlijdens in Vlaams gewest in 2011 

o 29.078 mannen  

 33%: kwaadaardige aandoening (1e oorzaak longtumor, 2e colorectale kanker) 

 45 – 84 j: longCa 

 > 95 j: prostaatCa  

 28%: cardiovasculaire aandoening 

o 28.587 vrouwen  

 33%: cardiovasculaire aandoening  

 25%: kwaadaardige aandoening (1e oorzaak borstkanker, 2e longcarcinoom) 

 30 – 49 j: borstCa 

 50 – 59 j: longCa 

 > 65 j: GI tumoren 

o Deze cijfers w mee bepaald door codering van doodsoorzaken 

 Meest recente gegevens uit Engeland en Wales (BMJ 2015): dementie en Alzheimer zijn  

 3e doodsoorzaak na ischemische hartziekten en longkanker bij mannen  
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 1e doodsoorzaak bij vrouwen 

o Vlaams gewest: CV mortaliteit voor beide geslachten is belangrijkste doodsoorzaak > 80 j 

 Potentieel verloren levensjaren (PVJ) 

o Dit is totaal aantal jaren dat in bevolking verloren is gegaan door voortijdige sterfte (sterfte 

voor bepaalde leeftijd, meestal 75 j)  

o Aandoeningen bij mannen verantwoordelijk voor belangrijk deel vd PVJ  

 Longkanker 

 Ischemische hartziekten 

 Suïcide 

 Vervoersongevallen 

 CVA  

o Aandoeningen bij vrouwen verantwoordelijk voor grootste voortijdige sterfte 

 Borstkanker 

 Ischemische hartziekten 

 CVA 

 Longkanker 

 Suïcide 

 Vervoersongevallen  

o Al deze aandoeningen zijn voor belangrijk deel vermijdbaar door aangepaste preventie 

 

Inleiding tot de biologie vh verouderen 

 

Inhoud 

 Wat is verouderen (= definitie)? 

 Hoe gebeurt dit (= verouderingstheorieën)? 

 Waarom verouderen we? 

 

Wat is verouderen? 

 Sleutelkenmerken van verouderen 

o Progressief: meer en meer 

o Algemeen: geen enkel orgaan of functie ontsnapt eraan (en geen enkel persoon) 

o Intrinsiek: gestuurd door één of meerdere interne klokken waarvan informatie genetisch 

opgeslagen is 

o Onomkeerbaar proces (geen weg terug)  

 Daling vd functie is individueel bepaald maar iedereen veroudert! 

 Men w geboren met 'gemiddelde functie' (opm grafiek: verouderen (aging) hoort eigenlijk niet 

bij stijgende deel maar enkel bij afname na plateau) 

o Functie neemt progressief toe (pre-development fase) tot op zekere leeftijd (25j? 30j? 35j?) 

o Dan volgt plateaufase 

o Daarna weer progressief afname (postdevelopment fase)  

 Frailty: toenemende kwetsbaarheid ifv leeftijd 
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 Tot onder bepaalde grens die adequaat functioneren sterk bemoeilijkt → later adequaat 

functioneren niet meer toelaat 

 Processen leiden in tijd tot daling vd homeostase → toename  

 Kans op ziekten  

 Uiteindelijk sterftekans  

 Verouderingsproces heeft vss componenten 

o Primaire of endogene component  

 Genetisch  

 Bv. grijs haar, ouderdomsdoofheid, verziendheid, … 

 Voorlopig niet te beïnvloeden (toekomst?) 

o Secundaire of exogene component  

 Gevolg van 

 Lifestyle 

 Roken 

 Overvoeding 

 Sedentair 

 Omgevingsfactoren (milieu) 

 Ouderdomsziekten 

 Gedeeltelijk beïnvloedbaar 

 Onvermijdelijk zal verouderen in levensloop resulteren in 

o Functievermindering 

o Toenemende kwetsbaarheid  

o Uiteindelijk sterfte 

 

Verouderingstheorieën 

 

Inleiding 

 Welke mechanismen verouderingsproces in gang zetten en verder laten lopen of sturen  

o Helemaal niet opgelost → nog altijd maar nauwelijks begrepen wat verouderingsproces juist 

inhoudt 

o Geen algemeen aanvaarde indeling en inhoudelijk ook geen algemene consensus 

(wetenschappelijke evidentie erg verschillend) 

 Dus hier: opsomming van vss benaderingen met elk bron van waarheid en overlap tss vss 

theorieën 

 

Geprogrammeerd verouderen 

 Verouderen = vooraf geprogrammeerde opeenvolging van leeftijdsafhankelijke genexpressies 

waarbij genen aan- en uitgezet worden 

o Proces gestuurd door ‘interne’ klok(ken) bv. geboren, melktanden, thymus atrofieert, … 

o Is oudere kijk: men is er nu van ah terugkomen dat alles zo mooi geprogrammeerd is 

 Cel: mogelijkheid tot beperkt aantal celreplicaties (Hayflick hypothese) 

o Afhankelijk vd afkomst 

 Hayflick’s limit: als je embryonale fibroblasten van mens/zoogdier laat vermenigvuldigen 

in cultuur: kan je maar 50x opnieuw doen 

 Dus celreplicatie beperkt: gemiddeld na 50x is replicatie gedaan 

 Dier dat groter aantal replicaties kan doen: grotere maximale lifespan (MLS) bv. 

Galapagos schildpad 

 W mee gestuurd worden door lengte vd telomeren (chromosoomuiteinde dat telkens 

verkort bij elke celdeling)  

o Leidt uiteindelijk tot stoppen vd celgroei (apoptosis) 

 

Stochastische (toeval) theorieën 

 Verouderen = vorm van slijtage waardoor orgaanfuncties stilaan defect geraken door 

degeneratieve processen waarvoor ifv tijd onvoldoende kan gecompenseerd worden 

o Vrije radicalen en metabolisme 
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o ‘slijtage’ op moleculair niveau 

 Vrije radicaal theorie 

o Leven = energetisch kostelijk (aeroob) gebeuren 

 Omgekeerde relatie tss maximale life span en specifieke metabool verbruik (uitgedrukt 

in caloriën/gram lichaamsgewicht/dag) 

o In dit model: mens veel lager metabolisme dus veel langere levensduur dan bv. veldmuis 

die 5x hoger gecorrigeerde specifiek metabool verbruik  

 Muis: maximale life span van slechts enkele jaren 

 Is correlatie maar géén oorzakelijke verklaring 

o Mogelijke hypothese: productie vrije radicalen krijgt overhand omdat endogene anti-

oxidatieve processen niet meer kunnen corrigeren → gevolg: schade op moleculair niveau  

 Eiwitten 

 DNA  

 Lipiden (bv. in celmembraan)  

 Foutencatastrofetheorie 

o Tijdens levensloop treden in cel meerdere fouten op tijdens eiwitsynthese 

o Verouderen = fase waarbij fouten zich beginnen opstapelen → leiden tot orgaandysfuncties 

 Neuro-endocriene verouderingstheorie (niet belangrijk) 

 Immunologische verouderingstheorie (niet belangrijk) 

 

Evolutionaire verouderingstheorieën 

 Evolutionaire visie: organismen zijn 

o Geprogrammeerd om te overleven, zich voort te planten en aan te passen 

o NIET geprogrammeerd om te sterven  

 Mutatie-accumulatie theorie (P Medawar 1952) 

o Tijdens levensloop: opstapeling schadelijke mutaties waaraan natuur vanaf bepaalde 

leeftijd niks meer kan doen want 

 Nog te weinig vertegenwoordigers om gunstig te selecteren 

 Geen voortplanting meer om opstapeling van negatieve kenmerken tegen te houden 

o Dus: verouderen is opstapeling 'slechte' genen waartegen natuur niet meer kan selecteren 

 Antagonistische pleiotrope theorie = variant op vorige (Williams 1957) 

o Zelfde genen die op jonge leeftijd zorgen voor gunstige kenmerken: zorgen op latere 

leeftijd voor schadelijk effect waartegen natuurlijke selectie niets meer kan/wil doen 

o Bv. testosteron 

 Als jong: gunstig effect: spieren, beharing, … 

 Als oud: kankerrisico stijgt 

o Bv. sikkelcelanemie: op jonge leeftijd bescherming tegen malaria 

 Disposable somatheorie (T Kirkwood 1976): verouderingsproces w gecontroleerd door 

genen die 

o Energieverbruik regelen  

o Zorgen voor balans tss energie nodig voor lichamelijk onderhoud en herstel enerzijds 

en voortplanting anderzijds 

 Meer energie in voortplanting = minder nakomelingen en vice versa 

 Evolutionaire fysiologie 

o Species die korte life-span hebben, hebben veel nakomelingen en vice versa 

 Bv. muizen, ratten, vliegen, …: korte life span en veel nakomelingen 

 Tov mensen, olifanten, …: langere life-span, maar minder nakomelingen 

o Voortplanting: energetisch zéér kostelijk gebeuren → prijs die we betalen voor 

verouderen 

o Eens procreatie beëindigd: overleven niet meer "nuttig" → verouderingsproces komt in 

versnelling 

o Verouderen is resultaat van groter belang dat natuurlijke selectie hecht aan vroege 

overleving en reproductie dan aan fitheid op oudere leeftijd 

 Hoge sterfte door extrinsieke oorzaken (vb. in wild: opgegeten w) in natuur leidt tot 

minder overlevenden op oudere leeftijd  
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 Natuurlijke selectie: selectie genvarianten die vroege groei en reproductie promoten 

 In minder precaire omstandigheden stijgt overleving → natuurlijke selectie selecteert 

méér en méér die genvarianten die somatisch onderhoud promoten 

 Bv. calorische restrictie (zie verder) 

 

Aangeboren verouderingssyndromen 

 Er zijn enkele aangeboren aandoeningen die leiden tot versneld verouderingsproces 

 Bv. Hutchinson-Gilford progeria syndroom 

o Congenitaal: de novo 1 – 6/10.000.000 geboorten 

 Niet erfelijk 

 Zeer zeldzaam 

o Reeds zeer beperkte proliferatiecapaciteit bij geboorte 

o Deze kinderen vertonen vrij snel na geboorte ernstige verouderingsverschijnselen 

 Groeiachterstand 

 Contracturen 

 Osteoporose 

 Catarct 

 Cardiovasculaire aandoeningen 

o Prognose is beperkt: levensverwachting 12 – 16j 

 

Calorische restrictie en verouderen 

 Effect calorische restrictie bij ratten: leven langer met significante toename vd maximale life 

span, vergeleken met 'ad libitum' gevoede ratten 

o Calorische restrictie = evenwichtig (voldoende eiwitten, vitaminen, mineralen) 

samengestelde voeding met beperking vh aantal calorieën met bv. 40%  

o Ad libitum = ratten mogen eten wanneer ze maar willen  

 Effect van CR: ook onderzocht bij rhesusapen (effect bij mens zo goed mogelijk nabootsen) 

o Science-studie (2009): bij calorische restrictie 

 'ouderdomsziekten' traden later op  

 Mortaliteit kon uitgesteld w  

o Nature-studie (2012): geen bevestiging hiervan  

 Onderliggend mechanisme voor spectaculaire bevindingen: nog onvoldoende opgehelderd → 

mogelijke hypothese 

o CR werkt via insuline/insuline growth factor in op complexe interacties van metabole en 

protectieve processen in cel → uiteindelijk activatie van anti-aging transcriptie factoren 

 CR geeft downregulatie vd receptor → trigger zijn om heel metabolisme door te lopen → 

upregulatie FOXO  

 Hierdoor: metabolisme zodanig veranderen dat uiteindelijk genen die verouderen 

bepalen verlengen en verkorten → veroudering kan beïnvloed w 

o Mechanismen (in aangepaste vorm): aanwezig bij gisten, wormen, vliegen en zoogdieren  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Geriatrie | 2015 - 2016
  

9 | P a g i n a  
 

 Wijst op evolutionaire aanpassing gedurende miljoenen jaren tijdens zowel nutritionele 

overvloed als schaarste 

 Verouderingsproces in deze context: gezien als actieve poging vh organisme om juist langer 

te leven 

 Grote verschillen in life-span tss  

o Nematoden (weken) vs zoogdieren (jaren) 

o Muis (± 3 j) vs mens (± 100 j) 

 Overeenkomsten in genetische structuur en organisatie tss mens en muis tonen aan dat 

er subtiele wijzigingen opgetreden zijn in meerdere genen tijdens evolutie 

 

Morbiditeitscenario's voor de toekomst 

 Door demografische evolutie en toenemende levensverwachting 

o Absolute aandeel van chronische pathologieën zal in toekomst sterk toenemen 

 Diabetes 

 Hartfalen 

 Kanker 

 Dementie  

 COPD 

o Aantal comorbiditeiten/persoon: zal ook toenemen 

 Verandering lifestyle factoren (voeding, roken, fysieke inspanning): bepalen in sterke 

mate mee toename  

 Cijfermateriaal 

o US 

 1988 – 1994: 40% vd 40+’ers met hartfalen (en die niet in zorgcentra verbleven!) 

hadden minstens 5 andere comorbiditeiten  

 2003 – 2008: gestegen naar 60%  

o Wereldwijd: aantal personen met dementie geschat 

 2001: 25 miljoen  

 2040: oplopen tot minstens 80 miljoen  

o Engeland: diabetes prevalentie 

 2010: 7,4% 

 2030: stijgen tot 9,5% → absolute toename van 1,5 miljoen inwoners 

 Men schat dat ong 25% vd diabetes ptn nog niet gediagnosticeerd is 

 Chronische ziekten of 'long term conditions'  

o Kunnen (voorlopig) niet genezen worden 

 Symptomen knn wel onder controle gehouden w met medicatie of andere 

therapievormen 

 Duur (individueel en voor gemeenschap) 

 Beperken levenskwaliteit en levensverwachting 

o Progressief verloop  

 Uitdaging voor GHZ (maatschappelijk, politiek, zorgstructuren, …) in algemeen en 

geneeskunde in bijzonder (bv. medisch-technisch-farmacologische vooruitgang, financiering, 

medisch recht en ethiek, …): hoe hiermee omgaan 
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 3 grote morbiditeitscenario's voor toekomst  

o Morbiditeitcompressie: langer gezond blijven met kortere tijd in minder 

goede/slechtere gezondheid 

 ‘Tijdstip dat je ziek w: stel je met meer jaren uit dan tijd waarmee je 

levensverwachting uitstelt’ 

 Bv. 10 jaar later ziek w maar leven maar 2 jaar verlengen 

o Morbiditeitexpansie: langer leven met minder goede/slechtere gezondheid 

 Levensverwachting neemt toe maar prijs die je betaalt: langer in slechtere 

gezondheid (meer afhankelijk) 

 Bv. leven verlengd met 4 jaar maar al die jaren ziek → langere tijd in ziekte 

doorgebracht (zeer duur) 

o Dynamisch evenwicht tss langer leven enerzijds en betere controle chronische ziekten 

anderzijds 

 Later ziek worden → dan moet je veel doen aan welvaartsziekten (diabetes, inspanning, 

roken, …) 

 

Profiel geriatrische patiënt 

 Ouder dan 75 j (± arbitrair) met 

o Beperkte homeostase: slecht kunnen anticiperen op stressfactoren (stress, vallen, MI, …) 

o Actieve polypathologie 

o Atypische symptoompresentatie 

 Bv. geen typische retrosternale pijn bij hartinfarct maar eerder gevallen 

 Bv. pneumonie zonder hoge koorts 

o Verstoorde farmacokinetica (door nierfunctiebeperking, leverfunctiestoornissen) 

o Functionele achteruitgang 

 Belangrijke term: frailty (zie verder) 

 Bij ene pt al wat sneller dan bij andere 

o Stijging risico malnutritie 

o Stijging inactiviteit en instiutionalisering 

 Sarcopenie, osteoporose, … 

 Opname in woonzorgcentra 

o Psychosociale problematiek: armoede, dementie,… 

 NIET ieere pt > 75 jaar is geriatrische pt! 

o Sommige mensen krijgen dit veel later 

o Bv. 85-jarige pt met MI met typische presentatie, geen andere v deze factoren, …: cardio-

pt (geen geriatrische pt) 

 Anamnese 

o Soms moeilijk te ontrafelen bij oudere patiënt met meerdere problemen 

 Tijdrovend 

 Pt vertelt verschillende versies 

 Weet vaak niet waarom in ziekenhuis 

 Mengeling irrelevante en nuttige informatie (cognitie?) 

 Beperkte cognitie leidt tot vaak onbetrouwbare anamnese 
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 Bv. ‘recent heup gebroken’ blijkt 10 jaar geleden 

 Alles gaat trager 

o Heteroanamnese 

 Belangrijk om een objectief beeld te krijgen als bevraging pt niet vlot loopt 

 Familie, huisarts, buren, thuiszorgers, ‘oud medisch dossier’ 

 Oude dossieren zeker nalezen want vaak kunnen hier ook fouten in staan 

o Systeemanamnese 

o Beroepsanamnese 

 Alcohol 

 Gevaarlijke stoffen 

 Intelectueel beroep: eventueel protectie 

o Inventaris ALLE medicatie 

o Functionele anamnese 

 Gehoor-visus-spraak-taal 

 Huidige 65+’ers: vaak lagere opleiding genoten → aanpassen 

 Mobiliteit 

 ADL en iADL 

o Sociale anamnese 

 Woonsituatie: thuis (alleen, met anderen) of WZC 

 Ondersteuning en hulp: professioneel, mantelzorg 

 The need for speed: als je met ouderen te doen hebt, heb je vaak niet veel tijd 

o Bij optreden van acuut event 

 Ptn hebben al meerdere chronische aandoeningen 

 Ptn zijn oud, zwak (frailty) 

 Soms enkele dagen geen hulp bv. langs bed gevallen en niemand komt op bezoek 

o Desastreuze gevolgen: als deze ptn binnenkomen op spoed moeten ze als eerste geholpen 

w (dus per definitie urgentie!) 

 Multipathologie 

o Bv. allemaal factoren die ervoor zrgen dat pt meer kans heeft op bijvoorbeeld femurfractuur 

 Slaapmedicatie: w heel veel genomen in Be 

 Oudere mensen zijn hier vaker aan verslaafd 

 Geven heel veel nevenwerkingen 

 Slechte visus 

 Heupartrose 

 Omgeving (bv. tapijt) 

 Milde orthostatische hypotensie 

 Urgency of blaasinstabiliteit (bv. oude man met prostaathypertrofie) 

 Osteoporose 

o Al deze zaken navragen en behandelen!! 

 Als je enkel één kant behandelt: enkele weken later terug met andere kant femurfractuur 

 Multidisciplinair 

o Met hele equipe moet men geriatrische pt opvolgen: anders suboptimale (na)zorg  
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o Bv. ernstige aortaklepstenose 

 Binnen twee jaar: slechte prognose  

 Heelkunde (klepimplantatie) kan prognose verbeteren OP VOORWAARDE dat vanaf dag 

1 optimale nazorg en revalidatie w gegeven  

 Pt zo snel mogelijk terug naar vertrouwde omgeving  

 Onder optimale omstandigheden 

 Ouderen en ziekten 

o Atypische en niet-specifieke pathologie 

 Frailty → prototypes 

 Sarcopenie 

 Osteoporose 

 Pijnloos MI, pneumonie zonder T 

o Polyfarmacie en meer nevenwerkingen 

o Hogere morbiditeit en mortaliteit 

o Sneller verloop acute aandoening 

 Bv. septische shock 

o Invasieve onderzoeken minder goed verdragen en meer verwikkelingen 

 Bv. gastroscopie, coloscopie, TAVI, … 

 Bv. 1% kans op perforatie na gastroscopie bij 80+'ers → moet je duidelijk uitleggen op 

voorhand (w te vaak niet gedaan): dan kan pt zelf beslissen of hij het doet of niet 

o Rekening houden met levensverwachting/QoL/therapeutische verwachtingen bij overwegen 

diagnostiek en therapie 

o Tragere revalidatie 

o Sterke stijging chronische ziekten 

o Somatisering van onderliggend sociale problematiek 

 Sociale omkadering 

 Ontslagplanning 

 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Geriatrie | 2015 - 2016
  

13 | P a g i n a  
 

Geneeskunde vanuit geriatrisch perspectief: de kwetsbare oudere 

 

Inleiding: frailty 

 

‘Frailty” = ouderdomsgebonden kwetsbaarheid: hét geriatrische kernsyndroom 

 Frailty = structurele en functionele achteruitgang vd vss orgaansystemen in menselijk lichaam 

waarmee verouderen onvermijdelijk gepaard gaat (maar in wisselende mate) 

 Hierdoor neemt reservecapaciteit met jaren af → op gevorderde leeftijd 

o Onafhankelijkheid in gevaar 

o Ook vatbaarheid voor ziekten en ziekteverwikkelingen neemt toe  

o Uiteindelijk w dood onvermijdbaar 

 Niet alle ouderen zijn ‘frail’  

o Achteruitgang vd vss orgaansystemen is inherent aan verouderen 

o Maar individuele verschillen in reservecapaciteit die overblijft naarmate orgaanfuncties 

achteruitgaan  

 Grootte vd reserves bepaalt mate van kwetsbaarheid: ouderen met weinig reserve: op 

hoge leeftijd en/of bij somatische storingen ("stressoren") meer  

 Functionele weerslag  

 Risico op comorbiditeit (tegelijk aanwezig zijn van meerdere aandoeningen)  

 Risico op mortaliteitmortaliteit 

  Bovendien: er knn bepaalde zaken (acute stressoren) zijn die er voor zorgen dat je 

plots veel kwetsbaarder bent → zo bereik je vroeger drempel van frailty  

 Bv. Na sterven van partner of trauma: pt geraakt niet meer op niveau van voordien 
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Kliniek 

 Frailty uit zich via beeld vd typische geriatrische pt: oudere met “frailty-syndroom” 

o Verminderde reserve 

o Verminderde weerstand tegen stressoren 

o Beperkte homeostase 

 Kenmerkend voor kwetsbare oudere 

o Functionele beperkingen → onafhankelijkheid in gevaar  

o Waaier aan ziektebeelden → risico op ziekteverwikkelingen en sterfte  

 Onderliggende aandoeningen vd betrokkene dragen in belangrijke mate bij tot individuele 

klinische expressie van 'frailty' onder vorm vh frailty-syndroom  

o Frailty en comorbiditeit: niet hetzelfde! (geen synoniemen)  

 Komen wel vaak samen voor  

 Beïnvloeden elkaar: verouderen gaat gepaard met verhoogde kwetsbaarheid → verhoogt 

vatbaarheid voor aandoeningen → zo: ouderen nog meer kwetsbaar  

 = vicieuze cirkel waarin frailty en comorbiditeit elkaar versterken  

o Functieverlies: andere component van frailtysyndroom 

 Toegenomen kwetsbaarheid van ouderen gaat gepaard met functionele beperkingen → 

maken op hun beurt deze ouderen nog meer kwetsbaar  

 Kliniek frailty-syndroom = combinatie van functieverlies en comorbiditeit 

o Verantwoordelijk voor typisch-geriatrisch profiel 

o Deze combinatie = belangrijkste uitdaging binnen geriatrie 
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Frailty = proces van achteruitgang in alle orgaansystemen  

 Musculoskeletale component staat centraal: bestaat uit 2 componenten 

o Sarcopenie: verlies van spiermassa en spierkracht → belangrijke functionele weerslag  

 Speelt sleutelrol in klinische expressie van ouderdomsgebonden kwetsbaarheid 

 Maar ‘frailty’ mag je niet verengen tot dit: is breder dan enkel musculosceletaal 

o Osteoporose  

 Niet-musculoskeletale component 

 

Doel van dit hoofdstuk: steeds ouder wordende populatie kwetsbare ouderen herkennen → 

aangepaste zorgstructuur bieden die ptn minder vatbaar maakt voor  

 Functionele achteruitgang 

 Comorbiditeit  

 Mortaliteit 

 

Ouderdomsgebonden sarcopenie 

 

Inleiding 

 Sarcopenie = leeftijdsgebonden verlies van spiermassa, spierkracht en functionaliteit 

 Bepaald verlies van spiermassa en spierkracht bij verouderen is onvermijdbaar 

o Maar bij sommige individuen: kritieke grens w overschreden → klinische uiting 

o Dergelijke vermindering van spiermassa en spierkracht: gevolgen 

 Verstoring mobiliteit  

 Sterke toename risico op  

 Vallen 

 Breuken 

 Functionele beperkingen  

 Sterfte  

 

Concept: sarcopenie of leeftijdsgebonden verlies van spiermassa en spierkracht 

 Afname spiermassa 

o Van 20 → 60 jaar: daalt met 40%  

 Gemiddelde afname van 1%/jaar 

 Op latere leeftijd: snellere afname  

o Bij mannen is absolute afname meer uitgesproken dan bij vrouwen 

 Maar relatieve verlies is vergelijkbaar omdat mannen initieel grotere spiermassa hebben 

o Bij voorkeur in OLM 

 Afname spierkracht 

o Afhankelijk van studies 

 Crossectionele studies 

 Verschil tss spierkracht op 20 – 40 jaar en 70 – 80 jaar: 20% – 40%  

 90+’ers: verder krachtverlies tot 50% of meer 

 Longitudinale studies: spierkracht neemt sneller af: tot 3%/ jaar 
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o Relatief verlies van spierkracht bij mannen en vrouwen vergelijkbaar maar absolute verlies 

groter bij mannen (die starten met grotere spierkracht) 

o Verlies spierkracht vergelijkbaar in BLM en OLM 

 Verlies spiermassa gaat gepaard met verlies spierkracht MAAR leeftijdsgebonden verlies 

spierkracht >> verlies spiermassa → suggereert dat spiervezels bij verouderen 

o Afnemen in aantal en volume → hierdoor dalen spiermassa en spierkracht 

o Structurele en functionele veranderingen ondergaan → hierdoor vermindert spierkwaliteit  

 

Sarcopenie operationeel gedefinieerd 

 Operationele definitie sarcopenie  

o Nodig voor onderscheid wie wel of niet sarcopeen is in onderzoek en in klinische praktijk  

o Definitie: relatieve spiermassa (perifere spiermassa/lengte2 (in kg/m2)) die ≥ 2 SD lager is 

dan bij referentiegroep 

 Perifere spiermassa = appendiculaire spiermassa = spiermassa vd beide armen en 

benen 

 Referentiegroep: gezonde jongvolwassen referentiepopulatie van zelfde geslacht 

 Meten van perifere spiermassa 

o CT of MRI 

 Zeer nauwkeurig  

 Hoge kostprijs + stralingsbelasting → beperkt tot wetenschappelijk onderzoek 

o DXA: dual-energy X-ray absorptiometry 

 Aanbevolen in klinische praktijk  

 Igv onder bepaalde waardes: sarcopeen 

o BIA: bio-impedantie-analyse  

 Stroom w gejaagd door lichaam → ahv manier waarop stroom w geleid: bepalen wat 

spiermassa is 

 W ook in klinische praktijk gebruik (alternatief voor DXA) 

 Resultaten correleren in standaardomstandigheden goed met MRI  

 Hiervan bestaan ook voor oudere personen referentiewaarden  

o Antropometrie: spiermassa berekenen obv omtrek en huidplooidikte van bovenarm  

 Geen goed alternatief 

 Verouderen gaat gepaard met veranderingen in constitutie en verlies van elasticiteit vd 

huid → fouten bij gebruik van antropometrie bij ouderen 

 Criteria voor diagnose van sarcopenie  

o Volgens ‘European Working Group on Sarcopenia in Older People’ 

 Lage relatieve spiermassa  

 Zelfde definitie als vroeger: relatieve spiermassa (perifere spiermassa/lengte2 (in kg/m2)) die ≥ 

2 SD lager is dan bij gezonde jongvolwassen referentiepopulatie van zelfde geslacht 

 En minstens 1 van 2 bijkomende criteria die wijzen op verminderde spierfunctie 

 Lage spierkracht  

 Verminderde functionaliteit 

o Rationele hierachter 

 Spiermassa en spierkracht nemen niet evenredig af 

 Spierkracht hangt niet uitsluitend af van spiermassa 

o Sarcopenie enkel als afname van spiermassa definiëren = te beperkt  

 Pre-sarcopeen = igv enkel voldaan aan criterium ‘lage relatieve spiermassa’  

 Sarcopeen = lage relatieve spiermassa + aan 1 bijkomend criteria voldaan 

 Ernstig sarcopeen = lage relatieve spiermassa + aan beide bijkomende criteria voldaan  

o Criteria voor diagnose van sarcopenie zijn niet gestandaardiseerd 

 Oorzaken 

 Drempelwaarde voor diagnose lage relatieve spiermassa verandert ifv gekozen 

referentiepopulatie en meetmethode 

 Drempelwaarden voor diagnose van 2 bijkomende criteria (spierkracht en 

functionaliteit) variëren ifv gebruikte meetmethode 

 Prevalentie sarcopenie afhankelijk van  
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 Referentiepopulatie en meetmethode gekozen in operationele definitie 

 Geslacht  

 Leeftijd: toename met ouder worden  

 Ong 5% bij 65+’ers 

 30% vrouwen en 50% mannen ≥ 80 jaar  

 Sarcopenie en frailty  

o Sarcopenie is kerncomponent van frailty  

o Sarcopenie bepaalt in kliniek in belangrijke mate geriatrische frailty-syndroom 

 Ouderdomsgebonden verlies aan spiermassa en spierkracht ligt aan basis van 

functionele beperkingen die centraal staan in fenotype vd kwetsbare oudere 

 

Conceptuele benadering van frailty 

 

Inleiding 

 Conceptueel: frailty kan omschreven w als ouderdomsgebonden kwetsbaarheid met 

verminderde weerstand tegen stressoren 

o Gedaalde weerstand: gevolg van afname vd reservecapaciteit van oudere persoon door 

geleidelijke achteruitgang in meerdere, onderling verbonden orgaansystemen 

 Dit concept houdt geen rekening met psychologische of sociale domeinen maar focust 

uitsluitend op deterioratie van fysiologische systemen 

o Resultaat: toegenomen vatbaarheid voor  

 Functionele beperkingen  

 Comorbiditeit 

 Typisch voor conceptuele benadering van frailty: kwetsbaarheid is inherent aan veroudering 

en slaat ong in hele organisme toe 

o Gaat dus niet om orgaanspecifiek maar om organismebreed probleem 

o Bovendien w kwetsbaarheid op bepaalde leeftijd onvermijdelijk → ondermijnt uiteindelijk  

 Onafhankelijkheid  

 Overleven  

 Frailty: NIET zelfde als comorbiditeit, gevorderde leeftijd en functionele beperkingen 

o Comorbiditeit  

 Sterk geassocieerd met frailty en versterken elkaar 

 Maar  

 Frailty kan ook onafhankelijk van comorbiditeit voorkomen  

 Aanwezigheid van comorbiditeit leidt niet vanzelf tot frailty 

o Gevorderde leeftijd  

 Heel wat ouderen kunnen allerminst als frail worden beschouwd 

 Hoge leeftijd valt dus niet per definitie samen met frail worden 

 Maar prevalentie van frailty neemt toe met leeftijd 

o Functionele beperkingen: frailty kan onafhankelijk voorkomen van functionele beperkingen 

maar is er wel mee geassocieerd 

 Frailty en functionele beperkingen zijn onderling verbonden 

 Frailty beschikt voor tot functionele beperkingen  

 Functionele beperkingen maken oudere nog meer kwetsbaar  

 Maar  

 Niet alle personen die frail zijn hebben functionele beperkingen  

 Functionele beperkingen knn ook gevolg zijn van bepaalde aandoeningen 

 Oudere personen: door verminderde reservecapaciteit vatbaarder voor stressoren zoals ziekte 

of trauma en lopen groter risico op functionele weerslag 

o Vandaar: associatie van frailty met verminderde zelfredzaamheid door  

 Beperkingen in ADL ('activities of daily living') en iADL ('instrumental ADL') 

 Verlies van mobiliteit 

 Recidiverend vallen en (heup- of wervel)fracturen 

o Frailty verhoogt ook kans op hospitalisatie, institutionalisatie en zelfs overlijden 
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 Ivm nietkwetsbare ouderen: kwetsbare ouderen duidelijk hoger risico om daarop 

volgende jaren te overlijden 

o Deze associaties blijven ook na correctie voor demografische variabelen of onderliggende 

aandoeningen bestaan 

 

Musculoskeletale en niet-musculoskeletale component van frailty 

 Centrale component van frailty: achteruitgang van musculoskeletaal systeem 

o Verlies van spiermassa en gevolgen hiervan op spierkracht: verhogen risico op  

 Functionele beperkingen 

 Vallen 

 Breuken  

 Sterfte 

o Vanaf leeftijd 25 – 30 jaar daalt inspanningsvermogen per decennium met ong 10% 

 Hierdoor vragen ADL van oudere personen inspanningen die dichter bij limietvermogen 

liggen → functionele beperkingen w uiteindelijk onvermijdelijk  

o Sarcopenie heeft op hoge leeftijd belangrijke functionele weerslag → weegt sterk door in 

klinische expressie van frailty (frailty-syndroom) 

 Maar: onvolledig om frailty te verengen tot sarcopenie of musculoskeletale frailty → want ook 

onvermijdelijke achteruitgang van niet-musculoskeletale orgaansystemen draagt bij tot 

kwetsbaarheid van ouderen → vatbaar voor functiebeperkingen en comorbiditeit 

 

Heupfractuurpatiënten als typevoorbeeld van kwetsbare ouderen 

 Ouderen met heupfractuur: verhoogd mortaliteitsrisico! 

o Bevestigt betrokkenheid van musculoskeletale en niet-musculoskeletale systemen in 

kwetsbaarheid van ouderen  

 Prognose van heupfractuurpatiënten 

o Normaliseert niet na kwetsbare periode van 6 – 12 maanden = periode waarin vooral 

medische verwikkelingen centraal staan 

o Zelfs na geslaagde heelkunde en intensieve revalidatie: prognose blijft relatief ongunstig 

 Ook na 10 – 15 jaar: mortaliteit die 3 – 4x hoger ligt dan verwacht 

o Conclusie: ouderen die heup breken zijn geen "gemiddelde" ouderen: hebben uitgesproken 

ouderdomsgebonden kwetsbaarheid die niet uitsluitend musculoskeletaal toeslaat 

 Oudere heupfractuurpatiënten: brede onderliggende comorbiditeit  

o Kwetsbaarheid uit zich 

 Musculoskeletaal 

 Osteoporose en sarcopenie 

 Bv. vallen, breuken, … 

 Niet-musculoskeletaal: hartfalen, infectiegevaar, … 

o Blijvend verhoogde mortaliteitsrisico (ook jaren na breuk): bevestigt brede onderliggende 

kwetsbaarheid 

 Heupfractuurpatiënten daarom nood aan 

o Osteoporosebehandeling  

o Fractuurpreventie 

o Internistischgeriatrische nazorg 

 

Factoren die bijdragen tot ouderdomsgebonden kwetsbaarheid of 'frailty' 

 Frailty  

o Proces van veroudering in alle orgaansystemen → vraag: welke mechanismen dragen bij?  

o Organismebreed probleem → aanname: typische determinanten vh frailty-syndroom slaan 

toe in vss weefsels en organen 

 Factoren die bijdragen tot ouderdomsgebonden kwetsbaarheid  

o Vaak factoren waarvan aangetoond dat ze diverse componenten vh frailty-syndroom knn 

beïnvloeden 

 Spierkrachtdaling 

 Botverzwakking 
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 Huidatrofie 

 Hartfalen 

 … 

o Oa chronisch laaggradig ontstekingsprofiel en leeftijdsgebonden hormoondalingen w in 

verband gebracht met frailty 

 Besproken mechanismen van frailty: blijven speculatief en steunen vaak op associatiestudies  

o Of en in welke mate de besproken factoren precies bijdragen tot progressie van frailty: blijft 

onduidelijk 

 

Operationele benadering van frailty 

 

Operationele definitie vh frailty-syndroom 

 Nodig om  

o In praktijk te onderscheiden wie 'frail' is  

o Effect van interventies te beoordelen  

 2 soorten operationele definities 

o 1e soort: gebaseerd op criteria waaraan iemand moet beantwoorden om als 'frail' te w 

beschouwd 

 Steunt vnl op musculoskeletale component vh frailty-syndroom 

o 2e soort: aantal "tekortkomingen" (deficits) optellen → frailty-syndroom klinisch definiëren 

 

Frailty-syndroom volgens Fried 

 Meest gebruikte operationele definitie van frailty: van Linda Fried 

o Fenotype-definitie van frailty: 5 elementen (beperkt tot musculoskeletaal domein) 

 Niet-intentioneel gewichtsverlies (shrinking) 

 Spierzwakte (weakness) 

 Verminderde wandelsnelheid (slowness) 

 Gedaald uithoudingsvermogen (poor endurance) 

 Verminderde lichamelijke activiteit (low physical activity) 

o Criteria 

 Frail: ≥ 3 van deze criteria aanwezig 

 Pre-fail of intermediate frail: 1 of 2 criteria voldaan  

 Niet-frail of robust: geen criterium voldaan  

 Omschrijving deze 5 elementen: gebaseerd op data uit 'Cardiovascular Health Study' (CHS, 

grootschalig onderzoek bij 5317 mannen en vrouwen ≥ 65 jaar) 

o Niet-intentioneel gewichtsverlies = onvrijwillige gewichtsdaling ≥ 4,5 kg in voorbije jaar  

o Spierzwakte 

 Spierkracht: 3x in dominante hand gemeten met handdynamometer  

 Spierzwakte: als maximale handknijpkracht (kg) zich in laagste kwintiel (1/5e) bevond 

vd studiepopulatie → aangepast voor  

 Geslacht  

 BMI 

o Verminderde wandelsnelheid 

 Wandelsnelheid = aantal seconden nodig om in normaal wandeltempo 4,5 m (15 'feet') 

te wandelen 

 Verminderde wandelsnelheid: waarde in laagste kwintiel → gecorrigeerd voor  

 Geslacht  

 Lengte 

o Gedaald uithoudingsvermogen 

 Positief antwoord op vraag "Kost wat u doet moeite?" of "Komt u moeilijk op gang?" 

 Igv bevestigend antwoord op vragen: vermindering vh maximale zuurstofopname-

vermogen (V02max) 

o Verminderde lichamelijke activiteit 

 Geschat door 18 vrijetijdsactiviteiten over voorbije week na te vragen → weekverbruik 

in kilocalorieën berekenen 
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 Waarde in laagste kwintiel geïnterpreteerd als verminderde lichamelijke activiteit 

 Per geslacht 

 Operationele definitie van brede entiteit zoals frailty → niet alle mogelijke klinische 

expressievormen van frailtysyndroom zitten vervat in beperkte definitie 

o Typisch (ook in benadering van Fried): prioriteit aan domeinen die eenvoudig en 

betrouwbaar gemeten kunnen worden 

o Sarcopenie weegt sterk door in elke operationele benadering owv belang vd 

musculoskeletale component van frailty  

 Spierzwakte verwijst rechtstreeks naar sarcopenie 

 Ook gewichtsverlies is deels gevolg vd daling vd spiermassa bij ouder w 

 Ook functionele domeinen (↓ wandelsnelheid, ↓ uithoudingsvermogen en ↓ lichamelijke 

activiteit) → in sterke mate klinische expressie van sarcopenie 

 Kracht vd operationele definitie van frailty door Fried: predictieve vermogen vd definitie: 

aantoonbare vermogen om klinische eindpunten te voorspellen 

o Risico op  

 Vallen 

 Verminderde mobiliteit  

 Functionele achteruitgang 

o Kans op hospitalisatie  

o Zelfs kans op sterfte  

 

Keuze aan operationele definities 

 Fried heeft als 1e 'frailty' operationeel vertaald naar klinisch bruikbare en gevalideerde definitie 

→ voorbeeld werkte inspirerend 

o Vss auteurs definieerden frailty en bleven steunen op 5 domeinen van Fried maar 

meetmethoden voor sommige componenten aangepast of vereenvoudigde 'frailty'-indices 

 Frailty-definitie van 'Women's Health Initiative Observational Study' (WHI-OS)  

 Spierkracht en wandelsnelheid niet bepaald ahv metingen maar obv vragenlijst: 

'Rand-36 Physical Function Scale' → persoon rapporteert zelf zijn fysiek functioneren  

 Is behoorlijk alternatief voor meten van spierkracht en wandelsnelheid 

 'Osteoporotic Fractures in Men Study' (MrOs): niet gewichtsverlies over voorbije jaar 

gemeten (itt operationele definitie van Fried) maar perifere spiermassa met DXA 

 Is betere maat voor sarcopenie dan recent gewichtsverlies want 

 Gewichtsverlies mogelijk geen nauwkeurige weergave van veranderingen in 

spiermassa 

 Spierverlies kan gemaskeerd w door gelijktijdige toename van vetmassa 

o Andere auteurs: pogingen ondernomen om 'frailty'-definitie van Fried te optimaliseren door 

elementen toe te voegen of te vereenvoudigen door criteria te laten vallen  

 Ter aanvulling van louter fysisch 'frailty'-fenotype van Fried: psychosociale factoren  

 Welke factoren? 

 Angst  

 Eenzaamheid  

 Depressieve symptomen 

 Cognitieve scores  

 Mate waarin dergelijke bijkomende factoren predictieve waarde van 'frailty' op 

ongewenste gezondheidsuitkomsten verbeteren: blijft onduidelijk  

 Soms: elementen weglaten → definitie van frailty bruikbaarder in klinische praktijk 

 Voor bepalen vd drempelwaarden voor spierzwakte, verminderde wandelsnelheid en 

verminderde lichamelijke activiteit volgens Fried 

 Verdeling kenmerken in betrokken populatie moeten gekend zijn en correctie 

nodig voor factoren zoals lengte en gewicht 

 Bovendien: meten van wandelsnelheid en lichamelijke activiteit tijdsintensief 

 In vss studies daarom eenvoudigere 'frailty'-indices voorgesteld bv. SOF-index vd 

'Study of Osteoporotic Fractures' (SOF) 

 Enige criteria: gewichtsverlies, spierzwakte en gedaald uithoudingsvermogen  
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 Gewichtsverlies: verlies ≥ 5% vh lichaamsgewicht tijdens follow-up van 2 jaar 

 Spierzwakte: onvermogen om 5x uit stoel recht te komen zonder armen te 

gebruiken  

 Gedaald uithoudingsvermogen → negatief antwoord op vraag: "Voelt u zich vol 

energie?” 

 Definities 

 Persoon met 2 of 3 criteria: frail 

 Persoon met slechts 1 criterium: pre-frail  

 Iemand zonder criteria: niet-frail 

 Groeiend aantal 'frailty'-schalen is beschikbaar maar klinische en onderzoekswaarde van die 

vss indices: vergelijkbaar 

o Predictieve waarde (mate waarin ongewenste gezondheidsuitkomsten knn w voorspeld) vd 

operationele frailty-definitie van Fried: vergelijkbaar met predictieve waarde van 

alternatieve indices die criteria van Fried in licht aangepaste vorm gebruikten 

o Ook eenvoudige SOF-index: even goede voorspelling van risico op vallen, breuken, 

functionele beperkingen en mortaliteit als uitgebreide definitie van Fried  

 

'Frailty' herkennen op basis vh aantal "tekortkomingen" (deficits) 

 Indices waarvoor hele reeks "tekortkomingen" moet geïdentificeerd w ahv globaal geriatrisch 

bilan ('comprehensive geriatrie assessment')  

o Itt operationele definities: die zijn gebaseerd op overwegend functionele criteria 

o Gekend voorbeeld hiervan: frailty-index van Rockwood 

FI =
aantal vastgestelde tekortkomingen (deficits)

aantal potentiële tekortkomingen
 

 Verhouding vh aantal vastgestelde tov totaal aantal mogelijke "tekortkomingen" van 

persoon ovv score die waarschijnlijkheid aangeeft dat deze persoon frail is 

 Tekortkomingen ~ comprehensive geriatric assessment 

 Tientallen items w daarbij nagegaan  

 Definities 

 Niet-frail: FI = 0 – 0,2 

 Pre-frail: FI = 0,2 – 0,35 

 Frail: FI > 0,35 

 Binnen globaal geriatrisch bilan: ‘tekortkomingen’ omvatten 

o Symptomen 

o Klinische bevindingen en ziektebeelden 

o Functionele beperkingen  

o Afwijkende biochemische, electrocardiografische en radiografische bevindingen 

 Definitie van Fried: legt nadruk op functionele beperkingen tgv frailty 

 Frailty-index van Rockwood: ook comorbiditeit in rekening  

o Dus ook niet-musculoskeletale systemen en niet-fysieke domeinen 

o Ondanks vss benadering: indices van Fried en Rockwood correleren goed en hebben 

vergelijkbare voorspellende waarde naar  

 Functionele prognose 

 Hospitalisatie  

 Institutionalisatie  

 Mortaliteit 

 Klinische toepasbaarheid van beide definities verschilt sterk → in meeste studies: voorkeur aan 

operationele definitie van Fried  

o Indices van Fried: gemakkelijk werkbaar (zeker onder vereenvoudigde vorm) 

o Frailty-index van Rockwood: uitgebreide en tijdrovende evaluatie op vss domeinen 

 Voordeel van frailtyindex van Rockwood: door zorgvuldig 'comprehensive geriatrie 

assessment' w beide aspecten vh 'frailty'-syndroom (functionele beperkingen en 

ziektebeelden) in kaart gebracht → identificatie typisch-geriatrische patiënt  

o Laat toe interventies in te stellen die vertrekken vanuit individuele en specifieke noden vd 

broze typisch-geriatrische patiënt 
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Prevalentie vh 'frailty'-syndroom 

 Prevalentie vh frailty-syndroom hangt af van 

o Bestudeerde populatie  

o Gebruikte operationele definitie 

 Prevalentieschattingen lopen sterk uiteen omdat 

o Studiepopulaties zijn heterogeen  

o Meerdere definities met vss criteria gebruikt w 

 Ongeacht gebruikte criteria: prevalentie vh syndroom neemt toe met leeftijd  

o 50 – 65 jaar: < 5% frail 

o 90+’ers: > 25% frail 

 Prevalentie van frailty hoger bij vrouwen dan bij mannen 

o Vrouwen w vaker sarcopeen: oa door chronische ondervoeding 

o Vrouwen: lagere vetvrije massa → overschrijden bij verliezen van vetvrije massa met 

verouderen sneller voor 'frailty' kritieke drempel 

 

Behandeling vh ‘frailty’-syndroom 

 

Inleiding 

 Operationele 'frailty'-indices zoals die van Fried → onderscheid tss vss stadia van 

kwetsbaarheid: niet-frail, pre-frail en frail  

 Ontwikkelen van frailty = dynamisch proces  

o Over verloop van jaren: spontane evolutie vh 'frailty'-syndroom bij personen ≥ 70 jaar → 

transitie tss aangrenzende stadia van frailty niet uitzonderlijk 

 Verloopt vrijwel uitsluitend naar meer kwetsbaarheid 

 Omgekeerde evolutie van frail naar niet-frail: komt bij onbehandelde ptn nauwelijks voor 

o Toch: frailty tot op zekere hoogte behandelbaar 

 Behandeling: in 1e plaats tot doel om  

 Proces te vertragen  

 Negatieve gevolgen van frailty maximaal te vermijden 

 Behandeling van ‘globale’ frailty: globale geriatrische oppuntstelling (CGA) 

o In kaart brengen van  

 Functionele beperkingen 

 Comorbiditeit 

 Cognitieve en psychosociale problemen 

o Individueel behandelingstraject en opvolging 

 

Behandeling van musculoskeletale frailty 

 

Sarcopenie met spierzwakte en functionele beperkingen: centraal bij kwetsbare ouderen  

→ essentieel element in behandeling vh frailty-syndroom = gericht tegen sarcopenie 

 

Oefentherapie 

 Weerstandstraining: bewezen effecten tegen sarcopenie 

o Meta-analyses: weerstandsoefeningen zijn effectieve methode bij ouderen voor verbetering  

 Spierkracht  

 Functionaliteit  

o Zelfs kwetsbare ouderen halen voordeel uit oefentherapie → placebo-gecontroleerde RCT 

bij geïnstitutionaliseerde ouderen met gemiddelde leeftijd van 87 jaar: weerstandstraining  

 Verhoogde 

 Spierkracht  

 In mindere mate: spiermassa 

 Gevoelige verbetering vd  

 Mobiliteit  

 Spontane fysieke activiteit 

1 
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o Optimaal oefenschema: 2 – 3 reeksen van 10 herhalingen met intensiteit 70 – 80% vd 

maximale weerstand → 3x/week 

 Hiermee: na 8 weken w aanzienlijke krachttoename bekomen (tot 175%) 

 Na stoppen vd oefentherapie: verhoogde spierkracht blijft 12 weken bestaan 

 Daarna: opnieuw afname 

 1 oefensessie/week: volstaat om achteruitgang te voorkomen 

 Vibratietraining = alternatief voor weerstandstraining  

o Pt staat op platform dat verticale sinusoïdale vibraties genereert 

 Mechanische stimuli activeren spierspoeltjes → activatie α-motorneuronen → initiatie 

spiercontractie  

o Vibratietraining vergroot  

 Spiermassa  

 Spierkracht 

o In aantal studies: positieve effecten op de botdensiteit vastgesteld 

 

Vitamine D-substitutie 

 Overwegen ter correctie vd secundaire hyperparathyreoïdie  

o Secundaire hyperparathyreoïdie is gevolg vd negatieve calciumbalans bij verouderen 

o Substitutietherapie bij kwetsbare ouderen: dagdosis 1000 – 1200 mg calcium en 800 IE 

vitamine D 

 Effecten behandeling 

o Grootschalige meta-analyse: behandeling met calcium en vitamine D vermindert risico op 

perifere fracturen bij ouderen met 10 – 15%  

o Bescherming tegen vallen onder vitamine D: globaal vermindert vitamine D (ivm calcium 

of placebo) valrisico met > 20%  

 Zowel bij ambulante als bij gehospitaliseerde ouderen 

 Vitamine D bindt aan receptoren voor vitamine D in skeletspieren → resulteert in  

 Toegenomen spierkracht  

 Toegenomen dynamische en posturale stabiliteit 

o Geen effect op spiermassa 

o Klein positief effect op spierkracht 

o Geen eenduidig effect op fysieke performantie 

 

Toediening van androgenen, groeihormoon en voedingssupplementen  

 Androgenen 

o Onvoldoende argumenten voor behandeling sarcopenie met androgenen bij man 

o Testosterone: effect van toediening testosterone aan kwetsbare mannen met laag 

testosterone werd maar recent onderzocht 

 RCT: mannen ≥ 65 jaar met verminderde testosteronespiegel en minstens 1 criterium 

van frailty volgens definitie van Fried gedurende 6 mnd behandeld met testosterone 

 Toename vd spiermassa  

 Verbetering vd spierkracht 

 Verbetering in fysiek functioneren in subset van oudere (< 75 jaar) en bijzonder 

kwetsbare mannen (minstens 2 criteria van Fried aanwezig) 

 Bijkomende studies: nodig om deze resultaten te bevestigen in grotere populatie en over 

langere behandelingsduur  

 Bovendien: rekening houden met mogelijke nadelige effecten van testosterone zoals  

 Prostaatcarcinoom  

 Cardiovasculaire risico's 

 Groeihormoon: kan niet w beschouwd als behandeling van sarcopenie en frailty  

o Klinische meerwaarde bij kwetsbare ouderen: allerminst aangetoond 

o Studies over toediening GH tijdens normale veroudering: vetvrije massa neemt toe maar 

toename spiermassa gaat niet steeds gepaard met functionele verbetering 

o Bovendien: ouderen zijn gevoelig voor neveneffecten van groeihormoon 

 Voedingssupplementen: geen plaats in behandeling van frailty 
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o Geven gewichtstoename 

o Maar geen aantoonbaar effect op spiermassa, spierkracht en functionele beperkingen  

 

Dieetinterventies voor sarcopenie: proteïnen (eiwitten) in voeding 

 Synthese van spierproteïnen 

o Leveren AZ nodig voor synthese van spierproteïnen 

o Opgenomen AZ stimuleren synthese van spierproteïnen 

 Deze anabole respons is verminderd bij ouderen 

 Observationele evidentie: lage eiwitinname → evenredig met daling spiermassa 

o Extra inname van proteïnen zou sarcopenie voorkomen 

o Dagelijkse aanbevolen hoeveelheid eiwitten 

 0,8 g/kg/dag bij volwassene > 19 j 

 1 – 1,5 g/kg/dag voor ouderen 

 Resultaten zijn niet eenduidig 

o Stijging spiermassa en functionaliteit 

o Stijging lichaamsgewicht en daling mortaliteit maar geen functionele verbetering 

 Meer onderzoek nodig voor definiëren proteïne-intake nodig voor optimaal functioneren van 

ouderen 

 

Valpreventieve maatregelen  

 Ook essentieel bij kwetsbare ouderen 

 Typische indicaties voor valrisicoscreening 

o Voorgeschiedenis van recidiverend vallen tijdens voorbije 12 maanden 

o Score van > 14 seconden op 'timed-up-and-go-test'  

o Onevenwichtig gangpatroon tijdens ‘timed-up-and-go-test 

 Valpreventieve maatregelen: enkel effectief als ze multifactorieel werken en gericht w op 

specifieke risicofactoren 

 

Osteoporosebehandeling  

 Antiresorptieve of anabole therapie: bij bewezen osteoporose  

 Zelfs bij broze ouderen met gevorderde osteoporose en doorgemaakte heupfractuur: 

osteoporosemedicatie  

o Beschermt tegen fractuurrecidieven  

o Zelfs aantoonbare daling vh sterfterisico 

 Kwetsbare ouderen hebben meeste baat bij osteoporosebehandeling 

o Medicatie tegen osteoporose beschermt (ongeacht leeftijd) tegen breuken  

 Bescherming neemt met leeftijd toe  

 Vergelijkbare relatieve risicoreductie → grotere absolute risicoreductie bij ouderen 

 Bv. relatieve risicoreductie vd kans op heupfracturen met 40% 

 Reden: ouderen hoger basisrisico hebben 

o Recent onderzoek met strontiumranelaat: bij kwetsbare ouderen (die meeste kans lopen 

op breuken)  

 'number to treat' om 1 breuk te vermijden kleinste  

 Kostenefficiëntie hoogste 

o Ook voor gevolgen van breuken: osteoporosemedicatie bij ouderen méér verschil 

 Effect op aantal opnames in rusthuizen of op sterfte: blijft bij behandeling niet-bejaarden  

 Omdat (ook zonder behandeling) basissterfte of nood aan opname in instelling veel 

beperkter is in die groep 

 Zelfde geldt voor bereikbare verschil in levenskwaliteit: veel groter bij hoogbejaarden  

 Omdat verlies aan levenskwaliteit bij fractuur veel groter is in die groep 

 Ouderen hebben voor elke vermeden breuk grotere winst aan levenskwaliteit 

 

Globale medische benadering vh 'frailty'-syndroom 

 Frailty is breder dan louter musculoskeletale component → syndroom vraagt om globale 

medische benadering die ook met kwetsbaarheid in andere orgaansystemen rekening houdt 
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 Ongunstige prognose van oudere heupfractuurpatiënten  

o Is typevoorbeeld van organismebrede ouderdomsgebonden kwetsbaarheid die ook jaren na 

breuk blijft voorbeschikken tot functioneel verval, comorbiditeit en mortaliteit 

o Heupfractuurpatiënten vragen om breed beleid met 

 Heelkunde 

 Revalidatie  

 Osteoporosemedicatie  

 Geriatrische nazorg  

 Heupfractuurpatiënten en bij uitbreiding broze, typisch-geriatrische ouderen: kandidaten voor 

'comprehensive geriatrie assessment' 

o Hierbij: beide componenten van frailty-syndroom nauwkeurig in kaart gebracht 

 Functionele weerslag  

 Onderliggende comorbiditeit 

o Vormt basis voor medische opvolging en individueel behandelingstraject  

o Meerwaarde dergelijke benadering: onbetwistbaar aangetoond 

 Aangepaste zorg bieden aan kwetsbare ouderen: in onze vergrijzende bevolking → 

uitdaging van 1e orde  

 Kwetsbare ouderen herkennen (door oog te hebben voor functionaliteit en comorbiditeit) 

= 1s stap om (via gerichte interventies)  

 Levenskwaliteit en onafhankelijkheid op hoge leeftijd te beschermen  

 Ziekteverwikkelingen te voorkomen 

o 'Comprehensive geriatrie assessment' laat toe op systematische manier in ZH-omgeving of 

huisartsenpraktijk kwetsbare ouderen op te sporen 

 Staat centraal in geriatrie 

 

Besluit 

 'Frailty' of ouderdomsgebonden kwetsbaarheid = aan verouderen inherente achteruitgang vd 

(reserves vd) verschillende orgaansystemen in lichaam 

o Voornaamste gevolgen  

 Functionele beperkingen: waardoor onafhankelijkheid gevaar loopt 

 Comorbiditeit (ziekten): waardoor ziekteverwikkelingen en sterfte dreigen 

o Toename risico op institutionalisatie, hospitalisatie en overlijden  

 Gevolgen kleuren in sterke mate klinische expressie van 'frailty' ovv 'frailty'-syndroom: beeld 

vd typisch-geriatrische patiënt 

 Frailty heeft organismebreed karakter maar musculoskeletale weerslag staat centraal 

o Leeftijdsgebonden verlies van spiermassa en spierkracht = sarcopenie 

 Heeft belangrijke functionele weerslag  

 Speelt sleutelrol in klinische expressie van ouderdomsgebonden kwetsbaarheid  

 Behandeling: meeste evidentie voor oefentherapie 

o Osteoporose 

 Kwetsbare ouderen = ouderen met gedaalde reservecapaciteit in verschillende fysiologische 

systemen → hierdoor 

o Gevoelig voor functionele beperkingen  

o Vatbaar voor comorbiditeit 

o Risico op institutionalisatie en hospitalisatie neemt toe 

o Sterftekans verhoogd 

 Om negatieve gevolgen te beperken en te voorkomen: essentieel om in vergrijzende populatie 

'frailty' tijdig te herkennen en aangepaste zorg te bieden 

o Screening 

o Ouderdomsgebonden kwetsbaarheid vraagt om globaal geriatrisch nazicht (CGA) 

 Functionaliteit en comorbiditeit zorgvuldig in beeld brengen  

 Behandeling en opvolging bieden op maat vd individuele oudere 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Geriatrie | 2015 - 2016
  

26 | P a g i n a  
 

Geriatrie en geriatrische syndromen 

 

Geriatrische patiënt + geriatrische syndromen 

 Niet mogelijk om leeftijdsgrens af te bakenen waarboven: oud of geriatrisch 

o 65 jaar = pensioensleeftijd in België 

 Stamt uit tijd dat gemiddelde levensverwachting 65 jaar was 

 Geen goede maatstaf 

o 75 jaar 

 Hierboven: met toenemende leeftijd neemt aandeel van kwetsbare ouderen in populatie 

steeds toe 

 Maar niet elke oudere persoon > 75 jaar is geriatrische patiënt 

o 85 jaar 

 Iemand van 85 jaar met 1 medisch probleem, voldoende reserve (niet frail) en goede 

fysieke en functionele capaciteit: kan zeker door niet-geriatrische geneeskundige 

discipline behandeld w voor zijn medisch probleem 

 Bv. 85 jarige vrouw met geschetste profiel kan door longarts behandeld w voor 

pneumonie 

 Profiel vd geriatrische patiënt: patiënt ≥ 75 jaar met tevens 

o Fragiliteit en beperkte homeostase → frailty syndroom 

 Verminderde reserve 

 Verminderde weerstand tegen stressoren 

 Beperkte homeostase 

o Actieve polypathologie: vss soorten aandoeningen en vaak tegelijkertijd 

o Atypische klinische beelden 

 Klassieke symptomen dalen: symtoomverarming 

 Atypische/aspecifieke symptomen stijgen: symptoomverschuiving  

 Geriatrische syndromen/geriatrie giants = frequent voorkomende symptomen die 

knn veroorzaakt w door tal van onderliggende problemen bij geriatrische pt  

 Verminderde mobiliteit 

 Ganginstabiliteit en vallen 

 Achteruitgang cognitieve toestand met acute verwardheid 

 Verminderde eetlust 

 Incontinentie  

 Bv. bij longaandoening: oudere pt hoest minder en heeft meer atypische symptomen 

ipv typische die we zien bij normale volwassen persoon  

o Verstoorde farmacokinetica 

 Metabolisatie van farmaca verandert bij ouderen 

 Veranderde lichaamssamenstelling 

 Vet stijgt 

 Spier en water daalt 

 Leverfunctie daalt + GFR (nier) daalt → hogere plasmaspiegels 

 Hierdoor neemt kans op bijwerkingen en toxiciteit bij ouderen toe 

 Heel wat ouderen nemen meer dan 1 geneesmiddel in (polyfarmacie)  

 Interacties stijgen 

 Meer bijwerkingen 

o Gevaar voor functionele achteruitgang: ADL verminderen (bv. huishouden doen) 

o Gevaar voor deficiënte voeding 

 Oorzaken 

 Verminderde energiebehoefte 

 Gedaalde eetlust 

 Comorbiditeit: slecht gebit, slikproblemen, depressie of kanker 

 Verhoogde kans op malnutritie en ondervoeding → gevolgen 

 Gewichtsverlies 

 Deficiënties: eiwitten, vitaminen, vetten, …  

o Neiging tot inactiviteit en bedlegerigheid → toegenomen risico op 
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 Opname in instelling / hospitalisatie 

 Afhankelijkheid bij activiteiten vh dagelijkse leven 

o Psychosociale problemen 

 Medisch probleem geeft niet enkel aanleiding tot verminderd fysiek functioneren maar 

ook geestelijke toestand vd pt kan verstoord geraken 

 Drie D’s 

 Dementie (achteruitgang vd geestelijke vermogens bv. kunnen niet vertellen dat ze 

pijn hebben van hartinfarct) 

 Delier (acute verwardheid) 

 Depressie  

 Dit zijn geestelijke aandoeningen die bij geriatrische pt interpretatie vh acute ziektebeeld 

mee bepalen en diagnostiek ervan kunnen bemoeilijken 

 Sociale context kan eveneens verdere beleid beïnvloeden 

 Frequent voorkomen van 

 Vereenzaming 

 (zelf)verwaarlozing  

 Oudermishandeling  

 Moeten in belang vd geriatrische patiënt ook behandeld w  

 Pt verliest ook zelfstandigheid → w afhankelijk 

 Verminderde reserve 

o Zorgt ervoor dat geriatrische pt minder weerstand (homeostase) heeft tegen stressoren 

o Bv. oudere persoon zal sneller dehydrateren bij warmte omdat dorstgevoel minder 

functioneert dan bij jongere personen 

 Chronische aandoeningen 

o Bij oudere personen: meer chronische aandoeningen en dikwijls meerdere chronische 

aandoeningen bij 1 persoon aanwezig (polypathologie) 

o Frequente chronische aandoeningen bij ouderen zijn oa 

 Artrose 

 Diabetes 

 Hypertensie 

 Hartfalen 

 Osteoporosis 

 … 

 Opmerking: invloed op functioneren 

o Fysiek functioneren bij geriatrische pt  

 Verandering gezondheidstoestand zal sneller leiden tot achteruitgang van functioneren 

 Door verminderde reserve  

 ‘Functioneren’: verplaatsen, huishouden doen, hobby opnemen, … 

 Elke acute aandoening → achteruitgang in functioneel niveau tov premorbide toestand 

→ oudere persoon kan hierdoor minder in staat zijn om ADL zelfstandig uit te voeren  

 ADL: wassen, kleden, stappen, naar toilet gaan en eten 

 Dit kan leiden tot  

 Inactiviteit 

 Verhoogde zorgnood met opname in ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling 

o Mentaal functioneren bij geriatrische patiënt (zie boven) 

 Geriatrische pt: complexe verwevenheid tss 

o Medische problemen  

o Impact ervan op  

 Fysiek, geestelijk en sociaal functioneren 

 Welbevinden vd oudere persoon 

 Doel geriatrische geneeskunde: optimaliseren vd gezondheidstoestand vd geriatrische pt in 

alle domeinen 
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Geriatrische evaluatie (comprehensive geriatrie assessment, CGA) 

 

Complexiteit vd geriatrische pt in kaart brengen: gebruik vd geriatrische evaluatie 

 Engelstalige literatuur: ‘comprehensive geriatrie assessment’ 

 Hét werkinstrument voor geriatrische zorgequipes om complexe noden vd geriatrische pt te 

detecteren en evalueren 

o Ahv geriatrische evaluatie: gepaste zorg voor geriatrische patiënt gepland, uitgevoerd en 

naar resultaat opgevolgd 

o Opvolging vd bereikte effecten obv geriatrische evaluatie en zorgplanning zijn essentieel 

om op veranderende zorgnood te kunnen ingrijpen 

 Is één vd hoekstenen van moderne geriatrische zorg 

 

Definitie vd geriatrische evaluatie 

 Multidimensioneel interdisciplinair diagnostisch proces voor in kaart brengen vd medische, 

functionele, psychische en sociale mogelijkheden van kwetsbare ouderen  

 Met als doelstelling: ontwikkeling van gecoördineerd en geïntegreerd plan voor  

o Behandeling  

o Langetermijn opvolging 

 

Doel vd geriatrische evaluatie 

 Doel: evaluatie vd mogelijkheden vd geriatrische patiënt tot uitvoeren van activiteiten die 

noodzakelijk zijn voor zijn welzijn 

 Evaluatie omvat 3 domeinen 

o Biologische (medische bv. nieren) 

o Functionele (activiteiten vh dagelijkse leven) 

o Psychosociale domein 

 Er w overzicht gemaakt vd mogelijkheden en beperkingen vd oudere persoon → basis voor 

o Zorgvuldige probleemanalyse 

o Formuleren van diagnosen en aandachtspunten 

o Opstellen ve zorgplan  

o Idee over te verwachten evolutie of prognose 

  

Verschillende stappen vd geriatrische evaluatie 

 

De geriatrische evaluatie 

Stap 1 Algemene indruk 

Stap 2 Detectie van risicogroepen of -personen 

Stap 3 Screening van gezondheidsdomeinen 

Stap 4 Probleemgerichte evaluatie 

 

Eerste stap = 1e indruk die men bij gesprek of anamnese vd oudere patiënt krijgt → inschatting van 

 Algemeen voorkomen 

 Fysiek functioneren  

 Communicatie (bewust of verward) 

 Aandacht en oriëntatie 

 Sensorische (zicht en gehoor) functies 

 

Tweede stap: risicodetectie 

 (systematische) detectie bij specifieke risicogroepen en/of detectie van ouderen met verhoogd 

risico op morbiditeit, functioneel verval, opname in een verzorgingsinstelling 

 Hiervoor kunnen gevalideerde detectie-instrumenten gebruikt worden 

o Groep ouderen met risico op delier (plotse cognitieve achteruitgang) kan gedetecteerd w 

met delirium-observationscale-score (DOS-score) 

 Bv. vroege detectie delirium bij oudere pt met heupfractuur ahv DOS 

o Detectie van ouderen met verhoogd risico op functioneel verval of morbiditeit met 

verlengde hospitalisatieduur: Identification of Seniors at Risk (ISAR) instrument 
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Derde stap: systematische evaluatie (comprehensive assessment) vd relevante gezondheids-

domeinen dmv geriatrische evaluatieschalen 

 Bv. door Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie (BVGG): Belgian-

minimalgeriatric-screening-tool (BMGST)  

 Resident assement inventory (RAI): assessment instrument ontwikkeld voor ouderen in 

rusthuizen, verzorgingsinstellingen en hospitalen door internationale groep (www.interrai.org) 

 

Vierde stap: probleemgerichte evaluatie in diepte vd gezondheidsdomeinen waarin vorige stap 

problemen aan licht bracht 

 Kan ahv geëigende protocols of richtlijnen die voor dergelijk probleem werden opgesteld 

 Bv. als uit systematische evaluatie blijkt dat oudere persoon regelmatig valt → ahv 

valevaluatie-protocol: etiologie vh vallen verder uitwerken en advies naar behandeling voor 

vallen formuleren (www.valpreventie.be) 

 

Alle adviezen tot verdere behandeling: geïntegreerd in 'geriatrisch zorgplan' 

→ ook opvolging voorzien om  

 Ingestelde adviezen en behandeling naar effect te kunnen inschatten  

 Indien nodig geriatrisch zorgplan bij te sturen 

 

Evolutie vd geriatrische evaluatie 

 

Eerste generatie instrumenten  

 Samenstelling van domeinspecifieke instrumenten (bv. MMSE, Katz, …) 

o Aparte componenten vd instrumenten zijn gevalideerd 

o Obv klinische bevindingen (eerste indruk): keuze gemaakt vd toe te passen instrumenten 

 Hierdoor ontstaat variatie in keuze en toepassing vd beschikbare instrumenten 

 Bv. BMGST (Belgian Minimal Geriatric Screening Tool) 

 

Tweede generatie instrumenten: evalueren alle geriatrische domeinen voor populatie ouderen binnen 

specifieke zorgsetting  

 Kenmerken 

o Zorgsetting specifiek bv. thuiszorg, residentiële zorg, revalidatie, paliatieve zorg 

o Omni-comprehensief: voor alle geriatrische domeinen 

 Deze instrumenten w in hun geheel en voor specifieke setting gevalideerd 

 Bv. RAI-home care (RAI-HC) en RAI-residential care (RAI-RC): 2e generatie geriatrische 

evaluatieschalen specifiek voor thuiszorg resp zorg voor ouderen in verzorgingsinstelling  

 

Derde generatie instrumenten: werkt zorgsetting overschrijdend  

 Waar oudere persoon zich ook bevindt (thuis, in rusthuis of ziekenhuis): zelfde geriatrische 

evaluatie-instrument w gebruikt in vss zorgsettings 

o Gestandaardiseerde items, scoring en tijdsframe 

 Voordelen 

o Uitwisseling vd informatie over gezondheidstoestand vd oudere persoon gefaciliteerd  

o In vss settings kan efficiënt en gericht gewerkt w  

 Bv. RAI instrument: gemeenschappelijke geriatrische basisevaluatie over vss zorgsettings 

heen (integratie van RAI-HC, RAI-RC en RAI-acute care) 

o Informatica en elektronisch platform voor gegevensuitwisseling voor RAI: momenteel in 

België in ontwikkeling 

 

Wettelijke bepalingen 

 

Koninklijk Besluit van 23 oktober 1964: bepaling vd normen die door ziekenhuizen moeten w 

nageleefd (Belgisch Staatsblad 7/11/1964): Artikel 20 

 

http://www.interrai.org/
http://www.valpreventie.be/
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Bijzondere normen voor dienst geriatrie 

 Geriatrische pt = pt met multipele pathologie die zonder geschikte therapie invaliderend kan 

werken en verblijfsduur in ziekenhuis kan verlengen 

o Gemiddelde leeftijd van ptn in dienst geriatrie: minstens 75 jaar 

o Eenheid geriatrie bestaat uit  

 Minstens 24 bedden 

 Onderzoekslokaal 

 Gesprekslokaal 

 Eetkamer 

 Oefenzaal 

o Eenheden geriatrie vormen functioneel geheel 

 Geriatrische dienst (G-dienst) = ziekenhuisdienst die voorziet in medische geriatrische 

diagnosestelling, behandeling en revalidatie 

o Aangepaste materialen voor zorg aan geriatrische ptn moeten aanwezig zijn: 

verpleegkundig, ergotherapeutisch, kinesitherapeutisch en logopedisch materiaal voor 

evaluatie en training 

 Er moet geriatrisch opnamedossier met medische, paramedische en sociale gegevens 

opgemaakt w voor elke opgenomen patiënt 

 Elke pt op eenheid geriatrie moet geriatrische evaluatie van zijn mogelijkheden ondergaan 

 Er moet evolutieverslag opgemaakt w ahv wekelijkse teamvergadering waarop geneesheer, 

hoofdverpleegkundige, kinesist, ergotherapeut, logopedist, (psycholoog) en sociaal werker 

aanwezig moeten zijn 

 Medische leiding vd eenheid geriatrie w opgenomen door  

o Geneesheer-specialist in inwendige geneeskunde met bijzondere beroepsbekwaming in 

geriatrie  

o Of geneesheer-specialist erkend in geriatrie 

 Elke eenheid vd dienst geriatrie moet over minstens 14,13 voltijds equivalenten (VTE) 

verpleegkundigen, paramedici en/of verzorgenden beschikken per 24 bedden 

o Deze 14,13 VTE omvatten 

 1 hoofdverpleegkundige met bijzondere beroepstitel van verpleger in geriatrie 

 5 VTE verpleegkundigen 

 4 VTE verpleegkundigen met  

 Bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie  

 Of bijzondere beroepsbekwaming van verpleegkundige met bijzondere bekwaamheid 

in geriatrie 

 Op elke zorgeenheid moet minstens 1verpleegkundige permanent aanwezig zijn 

 1,33 VTE gegradueerde/bachelor in ergotherapie, gegradueerde/bachelor in logopedie 

en/of licenciaat/master in psychologie 

 Dienst moet kunnen beschikken over paramedisch team 

o Kinesitherapeut  

o Moet beroep kunnen doen op medewerking van diëtisten, maatschappelijk werkers en 

gegradueerde sociale verpleegkundigen 

 

Koninklijk Besluit van 2007 en 2014 over zorgprogramma voor geriatrische patiënt (ZGP) 

 Elk algemeen ziekenhuis met dienst geriatrie moet erkend zorgprogramma (ZGP) voor 

geriatrische pt hebben 

 Doelgroep van ZGP: geriatrische patiënt (zie boven voor definitie) > 75 jaar 

o Elke 75+’er die w opgenomen ih ziekenhuis: moet screening ondergaan om uit te maken 

of hij aan 1 vd criteria vd geriatrische patiënt voldoet en of hij moet opgenomen w in ZGP 

o ZGP biedt 

 Pluridisciplinaire diagnostiek 

 Therapie 

 Revalidatie  

 Opvolging voor geriatrische patiënten 

 Doel ZGP 
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o Opsporen van geriatrische patiënten 

o Continuïteit van zorgen waarborgen in overleg met de 1e-lijnszorgverleners (huisarts en 

andere zorgverstrekkers) 

o Optimaal herstel vd functionele performantie vd geriatrische pt bekomen met zo groot 

mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit 

 Coördinatie ZGP: door geneesheer-diensthoofd vh ZGP en hoofdverpleegkundige vh ZGP 

 Pluridisciplinair team werkzaam voor ZGP bestaat uit 

o ≥ 1voltijds geriater of internist met bekwaming in geriatrie 

o Geriatrisch verpleegkundigen 

o Sociaal assistent of verpleegkundige met optie in sociale verpleegkunde 

o Kinesitherapeut 

o Ergotherapeut 

o Logopedist 

o Diëtist 

o Psycholoog 

 Onderdelen vh ZGP 

o Erkende dienst voor geriatrie: cf. KB van 23/10/1964 

o Geriatrische raadpleging: bij voorkeur op vraag vd huisarts kan geriatrische pt op 

geriatrische raadpleging poliklinisch geëvalueerd w  

o Geriatrisch daghospitaal (GDH) 

 Opname in geriatrisch dagcentrum gebeurt op verwijzing vd huisarts, andere specialist 

of door geriater vanuit geriatrische raadpleging 

 Doel vh GDH: pluridisciplinaire diagnostiek, therapie en revalidatie aanbieden op 

ambulante basis 

o Interne geriatrische liaison 

 Bestaat uit pluridisciplinair geriatrisch team  

 Doel: geriatrische deskundigheid ter beschikking stellen aan alle in ZH opgenomen 

geriatrische patiënten 

o Externe liaison 

 Doelstelling 

 Geriatrische deskundigheid en pluridisciplinaire principes ter beschikking stellen vd 

1e-lijnszorg 

 Zorgcontinuïteit garanderen 

 Samenwerkingsverbanden opzetten  

 Onnodige hospitalisaties vermijden 

 Verantwoordelijk voor externe liaison: halftijds sociaal verpleegkundige of assistent met 

functie van ontslagmanager  

 Kwaliteitsnormen vh ZGP 

o Inhoud en werking vh ZGP moet per ZH neergeschreven w in pluridisciplinair geriatrisch 

handboek 

o Voor elke pt die in aanraking komt met ZGP (op dienst geriatrie, op GDH, of bij interne 

liaison): pluridisciplinair zorgplan voor diagnose, behandeling en therapie moet w opgesteld 

o Wekelijks pluridisciplinair zorgoverleg over geriatrische ptn georganiseerd met leden vh 

geriatrisch team 

o Taak van ontslagmanager, interne en externe liaison: zorgcontinuïteit voor geriatrische pt 

garanderen bij opname in, binnen, en bij ontslag uit ziekenhuis 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Geriatrie | 2015 - 2016
  

32 | P a g i n a  
 

Osteoporose 

 

Inleiding 

 Osteoporose = veralgemeende aandoening vh skelet die gekenmerkt w door gedaalde 

botkwaliteit → hierdoor neemt risico op fracturen toe 

o Bij ouderen: vnl valgebonden, perifere (niet-vertebrale) fracturen  

 Bv. fracturen van heup, schouder, bekken of enkel 

 Perifere fracturen 

 Onvermijdelijk gepaard met hospitalisatie en vaak moeizame revalidatie  

 Verantwoordelijk voor > 90% vd kosten en mortaliteit door osteoporotische breuken 

bij ouderen 

o Ook wervelindeukingen zijn belangrijke verwikkeling van osteoporose 

 Bij ouderen: wervelindeukingen kunnen zowel valgebonden als spontaan optreden 

 Vaak toevallig gevonden bij RX (bv. voor longontsteking) 

o Belang: osteoporose is veralgemeende aandoening → na 1 breuk: toegenomen risico op 

andere fracturen 

 Ouderen die spontane of valgebonden fractuur oplopen: bij definitie osteoporotisch  

o Hebben dan ook recht op osteoporosebehandeling 

o Voorbije jaren: aangetoond dat ook bij bejaarden en hoogbejaarden osteoporose-

behandeling nodig en nuttig is om  

 Nieuwe fracturen te vermijden  

 Levenskwaliteit te beschermen 

 Ouderdomsgebonden osteoporose 

o Daling vd botmassa 

o Micro-architecturale veranderingen vh botweefsel 

 

Osteoporose bij oudere : een uitdaging 

 Osteoporose vormt bij ouderen uitdaging → te maken met frequentie en ernst vh probleem 

o Door veroudering vd bevolking: toename frequentie van osteoporose 

 Vrouwen > 50 jaar: ong 50% loopt risico op één of meer osteoporotische fracturen  

 Risico voor mannen ligt lager: ongeveer 20% (1/5) 

 Vrouwen van 80 jaar: cumulatieve incidentie heupfracturen ong 30%  

 Dus 1/3 vrouwen reeds 1 of meerdere heupfracturen doorgemaakt 

 Wervelindeukingen zijn nog frequenter 

 Bij 75-jarigen: ongeveer 20% 

 Bij 80+’ers: ongeveer 40% 

 Na eerste wervelindeuking: kans op nieuwe breuken neemt sterk en snel toe 

 1/5 postmenopauzale vrouwen: binnen 1 jaar nieuwe wervelfractuur  

 1/4 postmenopauzale vrouwen: binnen 1 jaar één of andere nieuwe fractuur  

o Osteoporotische breuken op oudere leeftijd: brede waaier van vss fracturen die sterk 

toenemen in frequentie met leeftijd 

 Heupfracturen 

 Wervelindeukingen 

 Maar ook schouder-, bekken-, enkel- en ribfracturen 

o Dus 75+’ers: verantwoordelijk voor > 60% van alle fracturen door osteoporose 
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o Osteoporose continuüm  

 50 jaar: menopauzale klachten 

 55+: postmenopauzaal → vnl verhoogd risico op wervelindeukingen  

 Komt overeen met verlies trabeculair bot 

 70 – 75+: kyfotisch  

 Stijging risico op 

 Heupfracturen 

 Andere niet-vertebrale fracturen 

 Komt overeen met verlies vnl corticaal bot 

 Oudere ptn met osteoporotische fracturen: kwetsbaar (frail) met onderliggende comorbiditeit 

o Dus zijn geen ‘gemiddelde ouderen’ maar wel: kwetsbare subgroep vd oudere populatie 

o Kwetsbaarheid verklaart ook waarom osteoporotische fracturen op oudere leeftijd gepaard 

gaan met verhoogde sterfte 

 Mortaliteit ongeveer 20% binnen jaar na heupfractuur 

 Ook toegenomen sterfte bij andere perifere fracturen (bv. schouder- en 

bekkenfracturen) en zelfs wervelindeukingen bij oudere patiënten  

 Naast toename vd mortaliteit: ook verlies aan levenskwaliteit 

o Vaak dramatische consequenties bij osteoporotische breuken 

 Verlies van onafhankelijkheid  

 Opname in bejaardeninstelling  

o Gevolgen van osteoporosefracturen op oudere leeftijd mogen niet w onderschat 

 Gevolgen van herhaalde wervelindeukingen 

 Acute en/of chronische rugpijn 

 Gestalteverlies 

 Gastro-intestinale/respiratoire problemen 

 Verlies van onafhankelijkheid 

 Gedaalde levenskwaliteit 

 Bv. impact van heupfracturen 

 80% vd ptn: 1 j na heupfractuur nog steeds moeilijkheden met ADL 

 > 50% vd voordien mobiele ptn die heupfractuur hebben gehad: niet in staat om 

zonder hulp te stappen na 1 j 

 Bijna 20% overlijdt binnen 1e jaar na heupfractuur 

 Kostprijs van osteoporose in Europa = heel hoog 

 Jaarlijkse kostprijs voor osteoporotische breuken: 32 miljard 
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 Tov bv. DM2: 29 miljard 

 

Hoe ontstaat osteoporose? 

 Verouderen gaat gepaard met progressieve daling vd botkwaliteit → onderzoek heeft 

aangetoond dat deze daling aanhoudt tot op hoge leeftijd: zelfs bij hoogbejaarden 

 Belangrijkste verklaring voor aanhoudende daling vd botkwaliteit: versnelling vd botombouw 

o Botombouw = normaal proces  

 Oud en beschadigd botweefsel w door osteoclasten weggeruimd (geresorbeerd) → 

vervolgens door osteoblasten vervangen door nieuw bot 

 Aanhoudende botaanbouw: nodig om accumulatie van microfracturen te vermijden 

o Paradox: botombouw (nodig voor behoud vd botkwaliteit) ligt aan basis vd ontwikkeling 

van osteoporose 

 Heeft te maken met feit dat bij elke ombouwcyclus meer bot w geresorbeerd (door 

osteoclasten) dan aangemaakt (door osteoblasten) → vermindering vd botdichtheid 

 Bij versnelling vd botombouw versnelt dan ook botverlies 

 Met ouder w: inderdaad vastgesteld dat ombouwsnelheid geleidelijk verhoogt → versnelde 

botombouw w beschouwd als belangrijkste oorzaak van  

o Ouderdomsgebonden osteoporose  

o Osteoporotische breuken 

 Kernvraag ivm ontstaan ouderdomsgebonden osteoporose: waarom versnelt botombouw? → 

reden is hormonaal  

o Ouderdomsgebonden hyperparathyreoïdie 

 Met toenemende leeftijd neemt concentratie parathormoon (PTH) toe 

 Is gevolg van negatieve calciumbalans die min of meer onvermijdelijk is met ouder w 

 Onvoldoende calciuminname via voeding 

 Daling gehalte van vitamine D 

 Vitamine D: hormoon nodig voor calciumabsorptie 

 Oudere leeftijd: toenemend tekort vit D → calciuminname vermindert progressief  

 Vitamine D tekort → hyperparathyreoïdie ter compensatie → PTH stimuleert 

osteoclasten: botafbraak → versnelling botombouw 

o Oestrogeen 

 Onderdrukken normaal osteoclasten 

 Wanneer deze controle wegvalt: botresorptie (en dus ook botombouwsnelheid) neemt 

onvermijdelijk toe 

 Oestrogeentekort bij vrouwen na menopauze: verantwoordelijk voor versnelling vd 

botombouw 

 Zelfs bij bejaarde vrouwen: minimale fluctuaties in circulerend oestrogeengehalte 

bepalend voor al dan niet optreden van fracturen 

 

Diagnose van osteoporose 

 Ongeacht leeftijd: mogelijk om osteoporose vast te stellen bij ptn die nog geen breuk hebben 

doorgemaakt dmv botmeting via DXA (dual-energy X-ray absorptiometry) 

o Obv röntgenabsorptie: botdichtheid (BMD = bone mineral density) gemeten thv  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Geriatrie | 2015 - 2016
  

35 | P a g i n a  
 

 Wervelzuil (L2 – L4)  

 Proximale dijbeen/femur 

o Vnl op oudere leeftijd belangrijk: botmeting niet enkel thv wervelzuil maar ook thv heup 

 Thv wervelzuil kan door spondylose (wervelzuilarthrose) valse verhoging vd 

meetwaarden ontstaan 

 Gedaalde botdichtheid gaat gepaard met sterk toegenomen fractuurrisico 

Tscore =
BMD pt − referentie BMD

SD
 

o Diagnose van osteoporose via DXA: botmeting > 2,5 SD lager dan gemiddelde botdichtheid 

op jongvolwassen leeftijd 

o Als botmeting bij oudere pt w verricht: meetwaarde w ook vergeleken met gemiddelde 

waarde op jongvolwassen leeftijd en verschil in standaarddeviaties uitgedrukt 

 Normaal: max -1 SD 

 Tss 1 – 2,5 SD vermindering botdichtheid = osteopenie 

 Afwijking van > 2,5 standaarddeviatie (T-score < -2,5) = osteoporose 

 Deze definitie: in principe alleen van toepassing bij oudere vrouwen 

 Maar bij oudere mannen: op analoge wijze kan botdichtheid vergeleken w met 

botdichtheid op jongvolwassen leeftijd en T-score w bepaald 

 Patiënten met op DXA bewezen osteoporose (ptn met T score < -2,5): per definitie 

osteoporose, ook indien nog geen fractuur is opgetreden 

 Kracht van botmeting: diagnose en behandeling mogelijk vóór optreden vd eerste 

fractuur 

 Belangrijk dat oudere patiënten w gescreend met botmeting: eenmalige 

diagnostische botmeting is verantwoord bij alle 75+’ers 

 Maar botmeting heeft ook beperkingen: uitermate specifiek maar weinig sensitief 

o Uitermate specifiek: gedaalde botmeting wijst op verhoogd fractuurrisico 

o Weinig sensitief: normale botmeting sluit osteoporose niet uit 

 Niet uitzonderlijk: oudere ptn met normale botmeting die toch osteoporotische fractuur 

ontwikkelen 

 Zelfs bij oudere heupfractuurptn met uitgesproken osteoporose kan botmeting normaal 

zijn 

o Om die reden is er sprake van osteoporose bij  

 Atraumatische (valgebonden of spontane) fractuur bij oudere 

 Afwijkende DXA meting (T-score < -2,5 thv wervelzuil of heup) zelfs als betrokkene 

geen fractuur heeft doorgemaakt 

 

Behandeling 

 

Indicaties voor osteoporose behandeling 

 Postmenopauzale vrouwen met bewezen osteoporose (T-score < -2,5 thv heup of LWZ) 

o Zelfs zonder bestaande breuken: om eerste breuk te vermijden 

 Postmenopauzale vrouwen met bestaande atraumatische fracturen 

o Om nieuwe fracturen te voorkomen 

o Ongeacht hun BMD 

 Maar probleem 

o Osteoporose w onvoldoende opgespoord en behandeld 

o Onderbehandeling van vrouwen met wervelindeukingen! 

 Amper 1/5 vrouwen met wervelindeukingen w behandeld 

 

Preventie!: calcium en Vitamine D om fracturen bij ouderen te vermijden 

 Ouderdomgsgebonden hyperparathyreoïdie: mee aan basis van versnelde botombouw en 

afbraak 

o Daarom belangrijk: herstellen calciumbalans bij ouderen 

o Aangewezen middel: combinatie van calcium en vitamine D 

 Calciumaanbod verhogen: calcium 
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 Calciumopname bevorderen: vitamine D 

 Onderzoek: aangetoond dat gecombineerde substitutie met calcium en vitamine D  

o Ouderdomsgebonden hyperparathyreoïdie onderdrukt 

o Botafbraak vermindert  

o Botkwaliteit verbetert 

o Bijkomend effect vitamine D: bescherming tegen vallen 

 Wsl door verbeterde spiertonus: effect op vitamine D-receptoren in spierweefsel 

 Bescherming tegen fracturen onder calcium en vitamine D  

o Is combinatie van 

 Versterkte botkwaliteit 

 Gedaald valrisico 

o Behandeling met calcium en vit D bij ouderen: bescherming tegen fracturen (zelfs 

heupfracturen) met gemiddelde risicodaling van 15 – 25%  

 Om efficiënt te zijn: belangrijk 

o In combinatie: calcium én vitamine D 

o Calcium en vitamine D toegediend in juiste dosis: per dag 

 1000 – 1200 mg calcium 

 800 IU (internationale eenheden) vitamine D 

o Supplementen moeten w volgehouden 

 Effect van supplementen op botombouw is reëel maar vluchtig: verdwijnt zeer snel na 

stopzetten  

 Calcium en vit D-supplementen aan beschreven dosissen: veilig en efficiënt → vormen 

hoeksteen van fractuurpreventie op oudere leeftijd 

o 75+’ers: verdedigbaar om calcium en vitamine D systematisch toe te dienen  

 Hetzij door voeding aan te passen 

 Hetzij door supplementen 

o Betekent niet dat calcium en vit D alleen voldoende zijn in behandeling van osteoporose → 

bij bewezen osteoporose is meer nodig! 

 

Medische osteoporosebehandeling bij ouderen om breuken te vermijden 

 

Bij oudere ptn met bewezen osteoporose volstaan calcium en vit D niet → osteoporosemedicatie moet 

w toegevoegd 

 Effecten vooral goed aangetoond bij oudere vrouwen 

 Voorbije jaren is nut bij ouderen duidelijk aangetoond 

o Absolute risico op fracturen neemt toe met de leeftijd 

o Relatieve risicoreductie onder behandeling niet beïnvloed door leeftijd  

→ osteoporosemedicatie op oudere leeftijd kostenefficiënter en vermijdt meer fracturen 

dan op jongere leeftijd 

 

Bisfosfonaten 

 Zijn meest gebruikte geneesmiddelen tegen osteoporose (ook op oudere leeftijd) 

 Beschikbare bisfosfonaten 

o Zoledronaat 

o Risedronaat 

o Alendronaat 

o Ibandronaat 
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 Remmen botafbraak door onderdrukking van osteoclasten  

o Toediening: typisch gepaard met sterke toename botdichtheid op DXA 

o Bisfosfonaten (zoals ook andere osteoporose-GM): moeten in combinatie met calcium en 

vitamine D w toegediend 

 Vroeger: dagelijks bisfosfonaten ingenomen maar geëvolueerd naar wekelijkse, maandelijkse 

en zelfs jaarlijks toe te dienen bisfosfonaat  

o Dergelijke gespreide toediening: belangrijk omdat PO inname van bisfosfonaat  

 Gepaard gaat met aantal strikte dosisinstructies 

 GM 30 minuten voor ontbijt innemen  

 Met plat water innemen  

 Nadien zich niet neerleggen → risico op eventuele oesofagitis vermijden 

 Door beperkte gebruiksgemak: vnl bij oudere patiënten de therapietrouw laag was 

o Met wekelijkse, maandelijkse en vnl jaarlijkse bisfosfonaten: therapietrouw gevoelig beter 

 Bv. Zoledronaat: 1x/jaar (12 – 18 mnd) zoledronaatinfuus beschermt ptn tegen breuken 

→ zoledronaat verminderdt sterfte met ong 30%  

 

Denosumab  

 Is humaan monoklonaal anti-IgG2-antilichaam  

o Via recombinante DNA-technologie aangemaakt  

o Grote affiniteit en specificiteit voor 'RANK ligand’  

 RANK ligand = voor botafbraak hoognodig signaaleiwit 

 Door binding aan RANK ligand: botafbraak onderdrukt en botkwaliteit gevoelig versterkt 
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 SC toegediend om 6 maanden 

o Antiresorptieve effect stelt zich sneller en krachtiger in dat dat van bisfosfonaten 

o Maar effect is ook vluchtiger en gebonden aan toediening 

 Bij staken vd behandeling: effecten volkomen omkeerbaar  

 Toediening van denosumab aan vrouwen met postmenopauzale osteoporose 

o Onderdrukt botombouw sterk  

o Toename in botdichtheid bevindt zich aan bovengrens van wat met resorptieremming kan 

w bereikt 

 Risicoreductie 

o Kans op wervelindeukingen vermindert met ongeveer 70% 

o Heupfractuurrisico daalt met 40%  

o Globale risico op perifere fracturen daalt met 20% 

 Beschikbare gegevens wijzen op fractuurbescherming binnen eerste 12 – 18 maanden na 

instellen vd therapie 

 Langetermijngegevens ontbreken voor momenteel 

o Maar in gecontroleerde interventiestudies: globale tolerantieprofielen van denosumab en 

placebo vergelijkbaar zonder aantoonbaar infectiegevaar of gestoorde fractuurheling 

o Lumbale WVZ en heup: na 48 maanden duidelijk hogere BMD bij denosumab ivm placebo 

 Specifieke werkingsmechanisme van denosumab vertaalt zich in klinische meerwaarde op vlak 

van therapietrouw en nierveiligheid 

o Tov (relatief complexe) dosisinstructies voor PO bisfosfonaten: toedieningswijze van 

denosumab werkt therapietrouw in hand 

o Therapeutische efficiëntie (fractuurbescherming) en veiligheidsprofiel bij nierfalen blijven 

behouden  

 Hierdoor komen ook ptn met GFR < 30 mL/min (zonder dosisaanpassingen) voor 

behandeling in aanmerking 

 Denosumab vs bisfosfanaten 

o Sneller en krachtiger antiresorptief effect 

o Effecten omkeerbaar bij stoppen vd behandeling 

o Bewezen fractuurreductie ook bij hoogrisicopatiënten 

o Goede tolerantie 

o Betere therapietrouw 

o Efficiënt en veilig bij nierinsufficiëntie 

 Dus denosumabtoediening vormt alternatief voor bisfosfonaattherapie want waarborgt brede 

therapeutische efficiëntie gedurende 6 maanden 

 

Strontiumranelaat 

 Werking: dubbel 

o Onderdrukt botafbraak  

o Stimuleert botaanmaak  

 Toegediend ovv drinkbare oplossing: 1x/dag in te nemen 

 Op oudere leeftijd: aangetoond dat GM uitermate sterk fractuurrisico onderdrukt zelfs bij 

hoogbejaarden → ook alternatief voor bisfosfonaten 

o Wervelindeukingen  

o Perifere fracturen (waaronder heupfracturen) 

 Veiligheid? 

o Verhoogd risico op optreden van acuut myocardinfarct bij ptn die behandeld werden met 

strontiumranelaat (maar geen hogere mortaliteit) → niet gebruiken bij patiënten met 

 Voorgeschiedenis van ischemische hartaandoeningen 

 Voorgeschiedenis van perifeer (arterieel) vaatlijden 

 Voorgeschiedenis van CVA 

 Niet gecontroleerde hypertensie 

o Risico op 

 Veneuze trombo-embolie 

 Ernstige allergische huidreacties 
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Andere osteoporosemiddelen (naast bisfosfonaten en strontiumrelanaat voor op oudere leeftijd) 

→ belangrijkste: teriparatide 

 Parathormoonanaloog 

 Botopbouwende eigenschappen: osteoblasten stimuleren 

 Is tweedelijnsmiddel: kan enkel door specialisten w toegediend 

 Overwogen bij ptn met gevorderde vorm van osteoporose als behandeling met bisfosfonaat of 

strontiumranelaat als onvoldoende w beschouwd 

 

Conclusie 

 Osteoporose op oudere leeftijd is ernstig probleem met  

o Belangrijke gevolgen voor levenskwaliteit  

o Verhoogd risico op sterfte 

 Vnl perifere (niet-vertebrale) fracturen zijn belangrijk 

 Ook op oudere leeftijd is osteoporosemedicatie efficiënt 

o Basispreventie: calcium en vitamine D  

o Bij ouderen met bewezen osteoporose (ook hoogbejaarden): bijkomende osteoporose-GM 

moeten w gestart: meestal ovv bisfosfonaat, denosumab of strontiumranelaat 

 Deze ptn hebben baat bij en recht op osteoporosebehandeling 

 Osteoporosemedicatie 

 Beschermt tegen nieuwe fracturen 

 Vermindert mortaliteit 

 Bij ouderen: osteoporosemedicatie niet minder maar net MEER efficiënt! 
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Ondervoeding 

 

Definities 

 Er bestaat geen standaarddefinitie van ‘ondervoeding’ 

o Meerdere termen met vss definities zijn gangbaar 

o Belangrijkste kenmerk: gewichtsvermindering door  

 Verminderde energie-inname  

 Verminderde eiwitinname 

 Definities geformuleerd door European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (2006) 

o Malnutritie  

 Voedingstoestand waarbij tekort of teveel (of onevenwichtig samengesteld) is aan ‘iets’ 

 Tekort of teveel kan zijn aan 

 Energie 

 Eiwit  

 Andere nutriënten (bv. vitaminen en sporenelementen)  

 Met meetbare nadelige invloed op  

 Lichaamssamenstelling en -functie  

 Klinische outcome  

 Criteria malnutritie ESPEN 2015: 2 alternatieve manieren voor diagnose ondervoeding  

 Voordat diagnose van malnutritie w beschouwd moet verplicht voldaan w aan criteria 

voor ‘gevaar’ voor malnutritie door gevalideerd risico screeningsinstrument 

 Alternatief 1: BMI < 18,5 kg/m2 

 Alternatief 2 

 Gewichtsverlies (ongewild)  

 > 10% in onbepaalde tijd 

 > 5% over laatste 3 maanden 

 Gecombineerd met 

 BMI  

 < 20 kg/m2 als < 70 j 

 < 22 kg/m2 als ≥ 70 j 

 FFMI  

 < 15 kg/m2 (vrouwen)  

 < 17 kg/m2 (mannen) 

o Ondervoeding = verminderde eiwit- en/of energie-inname of -absorptie  

 Andere naam: proteine-energie malnutritie  

 Kan gevolg zijn van onvoldoende voedselaanbod of -inname door  

 Langdurig vasten  

 Ziekte  

 Gekenmerkt door  

 Gewichtsverlies 

 Verlies aan vetvrije massa  

 Relatieve toename vh extracellulair volume 

 DUS ‘ondervoeding’ en ‘malnutritie’ zijn géén synoniemen 

o Cachexie = toestand ernstig gewichtsverlies (bv. BMI < 18,5 kg/m2) door eender welke 

oorzaak  

 Vnl door levensbedreigende aandoeningen bv. kanker, AIDS, COPD  

 Meestal: chronische inflammatie betrokken (belangrijke cofactor) 

 

Energiebalans en lichaamsamenstelling 

 Lichaamsgewicht 

o Neemt toe tot 65 – 70 j → daarna afname 

o Onder te verdelen 

 Lean body mass  

 Vnl spieren en viscerale organen 

 Neemt af vanaf 3e decade 
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 Vetmassa  

 Neemt toe tot 60 – 70 j  

 Latere afname parallel aan gewichtsverandering 

 Gewichtsverandering en lean mass bij gezonde ouderen (Health, Aging and Body Composition 

Study, 2005) 

o Gezonde ouderen (70 – 79 j) die spontaan vermageren (> 3% afname gewicht over 3 

jaar): vetmassa neemt procentueel meer af dan spiermassa 

 Maar dit is proncentueel!!  

 We hebben veel meer lean mass dan vetmassa → absoluut gezien (in kg) zal men 

meer spiermassa verliezen dan vet 

 Absoluut (in kg): afname van spiermassa belangrijker dan toename in spiermassa 

bij ouderen die spontaan in gewicht toenemen (> 3%) 

o Hiertegenover: spierkracht neemt zowel bij spontaan vermageren als gewichtstoename 

af tov vertrekwaarde → sarcopenie-bevorderend  

 Buikomtrek neemt toe tot op hoge leeftijd → wijst op continue toename vh visceraal vet 

 Patiënt vermagert igv energieverbruik > energie-inname 

o Gaat dan uiteraard over niet-intentioneel gewichtsverlies 

o Calorie-inname vermindert met toenemende leeftijd 

 Bij ouder worden: basaal metabolisme daalt 

o Vermindering spiermassa 

o Vertraging orgaanmetabolisme 

 Enkele belangrijke geriatrische syndromen gelinkt aan malnutritie 

o Anorexia of aging 

o Frailty  

o Sarcopenie 

 Meeste chronische ziekten veroorzaken (meestal) negatieve energiebalans en 

vermagering (ziekten kosten meer energie dan men kan/wil innemen)  

o Dementie van Alzheimer, ziekte van Parkinson 

 Bv. Obese pt men Alzheimer zal op einde niet meer bestaan: vallen allemaal af 

o COPD 

o Tumoren  

o Hartfalen (gewichtstoename en vochtretentie) 

 

Ontstaan van ondervoeding 

 

Er zijn vss mechanismen die uiteindelijk knn leiden tot ondervoeding (ongewild gewichtsverlies) 

 Meestal ligt één of andere ziekte aan basis = organische oorzaak 

o Verhoogde energiestofwisseling 

 Koorts 

 Tumor 

 Endocriene stoornissen bv. schildklierlijden 

 COPD 

 Hartfalen 

 Chronische nierinsufficiëntie 

o Verlies nutriënten dat niet kan gecompenseerd w door adequate inname 

 Braken 

 Stoma 

 Malabsorptie 

o Verminderde inname dr afname vd stofwisselingssnelheid 

 Slikproblemen 

 Veranderde smaak 

 Pijn 

 “anorexia of aging” 

 Slecht gebit 

 Immobiliteit  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Geriatrie | 2015 - 2016
  

42 | P a g i n a  
 

o Afname vd lichamelijke activiteit 

 Sociaal 

o Geldgebrek (armoede) 

o Sociale isolatie 

o Verwaarlozing (oa slechte huisvesting) 

o Afwezige mantelzorg 

o Afgenomen mobiliteit 

 Neuropsychiatrie 

o Delier 

o Dementie 

o Depressie 

o Parkinson 

o Gevolgen van CVA 

o Alcoholmisbruik 

 Medicatie 

o Eetlustremmende GM 

 Analgetica 

 Antibiotica 

 NSAID 

 Antipsychotica 

 Digitalis 

 ACE-I 

o Er bestaan ook eetluststimulerende medicatie (bv. antidepressiva) maar bij ouderen is dit 

nog nooit significant aangetoond (bij jongere wel) 

 

Anorexia of aging is wat bijzondere aandoening 

 Definitie: fysiologisch en leeftijdsgeassocieerde daling vd eetlust en voedselinname 

o Oudere personen: gedaalde eetlust en energie-inname door 

 Toegenomen gastrisch verzadigingsgevoel voor zelfde hoeveelheid voedselinname 

dan jongere personen  

 Onderliggend fysiopathologisch mechanisme: complex en niet goed begrepen  

 Hypothesen fysiopathologie 

 Daling van ghreline  

 Door maagfundus gesecreteerd  

 Honger inducerend → stijging voedselinname 

 Stijging van cholecystokinine  

 Door dundarm gesecreteerd 

 Induceert sneller verzadingsgevoel 

 Stijging van inflammatoire parameters bv. IL-6 en TNF-α (functie van leeftijd) 

 Vermindering eetlust  

 Stijging katabolisme 

 Daling van endogene opioiden  

 Vermindering vd smaak en geursensatie 

 Pathologische vorm komt voor bij (zie boven voor uitgebreide oorzaken, valt NIET onder nauwe 

definitie van ‘anorexia of aging’ want dat is fysiologisch en niet pathologisch) 

o Ziekten (depressie, comorbiditeiten, slikproblemen, …)  

o Sociale problematiek (armoede, eenzaamheid) 

 

Prevalentie en gevolgen van een slechte voedingstoestand 

 Prevalentie van ondervoeding bij ouderen varieert en is afhankelijk van 

o Herkomst vd bestudeerde populatie 

 Thuiswonende ouderen: 5 – 12%  

 Rust- en verzorgings-tehuizen: 40 – 85%  

 Ziekenhuis: 20 – 80% 

 COPD 20 – 70% 
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 Chronisch hartfalen: 10 – 25% 

 CVA 16 – 26% 

 Dementie 12 – 50% 

 Chronisch nierfalen 30 – 76% 

 Post-heupfractuur 25 – 50% 

o Gebruikte criteria: gebrek aan standaarddefinities! 

o Methodologie 

 Gevolgen van ondervoeding verschillen naargelang ernst vd ondervoeding 

o Ongewild gewichtsverlies is geassocieerd met 

 Stoornissen in de immuniteit 

 Slechtere wondgenezing 

 Ontstaan decubitus 

 Toegenomen mortaliteit en morbiditeit in algemeen 

o Spontaan gewichtsverlies bij gezonde ouderen leidt tot daling vd spiermissa 

(sarcopenie) → duidelijke spierkrachtvermindering 

 

Opsporen van ondervoeding 

 

Initiële screening: betrouwbare, eenvoudige en snelle opsporing vh risico op ondervoeding 

 Belangrijkste en ‘beste koop’: wegen → volgen lichaamsgewicht id tijd 

o Dit gebeurt eigenlijk veel te weinig!  

o Schatten van lichaamsgewicht is géén goed alternatief!! 

 Er is groot literatuuraanbod over manier waarop nutritionele toestand kan gemeten w → 

quasi ontelbaar aantal screeningsinstrumenten of vragenlijsten 

o Alle schalen komen ong op zelfde neer: score maken obv 

 Wegen + meten 

 Gewichtsverlies navragen 

 Acuut ziek zijn navragen  

o Voorbeelden 

 Mini-nutritie-assessmentscore (MNA) 

 Global-subjective-assessment (GSA) 

 Malnutrition-universalscreening-tool (MUST)  

 Nutritional-risk-screening (NRS) 

 In dagelijkse praktijk 

o Volledige batterij van deze onderzoeken niet altijd noodzakelijk en om praktische 

redenen moeilijk uitvoerbaar 

o Daarom goede anamnese met gerichte vragen → voedingsprobleem igv minstens 1 

vraag ‘ja’ 

 Is er ongewenst gewichtsverlies? 
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 Bv. – 5% in 1 mnd of – 10% in laatste 6 maanden  

 Wegen en meten (thuis-WZC-ZH) worden verwaarloosd! 

 Is geassocieerd met functionele achteruitgang, stoornissen immuniteit, slechte 

wondgenezing, toegenomen morbiditeit en mortaliteit 

 Hoe is de recente eetlust en voedselinname? 

 Heeft u laatste week minder gegeten dan normaal? 

 Zijn er klachten en symptomen die wijzen op onderliggende (ernstige) ziekte? 

 Bv. slikklachten, pyrosis, braken, melena, pijn, tand en mondproblemen, … 

 Is er recente verandering in voedingsgewoonten? 

 Medicatiegebruik en recente medicatieveranderingen? 

 Zijn er psychosociale problemen en bezwarende omstandigheden? 

 Psychische klachten bv. depressie 

 Sociale isolatie/problemen, geen geld, niet tot in de winkel geraken 

 

Goed nutritioneel onderzoek 

 Evaluatie ongewild gewichtsverlies bij oudere patiënt 

o Onderzoek begint met goede anamnese met enkele gerichte (zie boven) 

o Igv geen abnormale bevindingen: 3 mnd afwachten want wss eerder psychosociaal 

probleem → enkele maanden wachten om pt op zijn positieven te laten komen 

 Lichamelijk onderzoek  

 Nodig om mogelijke oorzaken van ondervoeding vast te stellen 

o Parameters 

 Lichaamsgewicht meten tijdens consultatie of bij opname in ZH/rusthuis en op vraag vd 

arts 

 Eenvoudige manier om te beoordelen of energiebalans in evenwicht is 

 Evolutie nagaan → voedingstoestand in tijd evalueren (bv. gewichtsverlies) 

 Lichaamslengte meten  

 BMI berekenen 

o Aandacht besteden aan 

 Hydratietoestand 

 Onderzoek van mond en gebit (tanden!) 

 Adenopathieën (klieren) 

 Organomegalie 

 Beoordeling vd spiermassa in ledematen 

 Sarcopeen uitzicht  

 Daling vd spiermassa → daardoor ook daling vd spierkracht 

 Biceps eb triceps: goede maat om dit na te gaan (inschatting vetmassa) 

o Aspecifieke tekenen van ondervoeding 

 Oedemen in OLM bij afhangende benen 

 Schilferende huid 

 Glossitis 

 Algemene spierzwakte 
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o Normale basisevaluatie en screening → tumor of andere majeure organische oorzaak minder 

waarschijnlijk doch niet onmogelijk 

 Dan beter: afwachten en opvolgen want prognose van "onverklaard gewichtsverlies" na 

basisinvestigatie is eerder gunstig  

o Bij ptn met neuropsychiatrische aandoeningen (bv. depressie, dementie): afhankelijk vd 

algemene toestand is basisinvestigatie aangewezen om organische oorzaken uit te sluiten 

 Medisch-internistische investigatie bij oudere pt met ongewild gewichtsverlies 

o Geen formele richtlijnen voor beschikbaar 

o Dus investigatie (technische onderzoeken die w uitgevoerd): gestuurd door bevindingen die 

bekomen worden uit anamnese en KO  

 Algemeen bij elke pt 

o Laboratoriumanalyse → opsporen primaire oorzaak 

 Perifeer bloedbeeld 

 CRP 

 Ionogram 

 Calcium en fosfaat 

 Glucose 

 Nier-, lever- en schildklierfunctie 

 Ureum en creatinine 

 Alkalische fosfastasen 

 SGOT en SGPT 

 γ-GT 

 LDH 

 TSH 

 Totaal bilirubine 

 Albumine 

 Urine onderzoek 

 Labotesten: onvoldoende aanvullende informatie om voedingsstatus te beoordelen 

(albumine?) → men moet naar reeks elementen gaan kijken omdat 1 element 

voedingsstatus niet kan inschatten 

 Bv. laag albumine is niet altijd synoniem met ondervoeding 

 Anemie 

 Schildklier 

 … 

 Bv. HyperCa kan tumor zijn 

 Maar elementen kunnen ons op pad van malnutritie zetten 

o RX thorax en echo abdomen: specifiek bij ouderen goed sturend 

 Zo meta’s, tumoren, schade, … opsporen 

 Men zal bij ouderen eerder afwijkingen en massa’s zien dan bij jongeren 

 Tekens patho zoeken! 

 Bijkomende testen ifv problematiek en kliniek 

o Endoscopie met gastroscopie  

 Bij  

 Braken 

 Dysfagie  

 Ijzerdeficiëntie 

 We denken aan maagzweer, oesofagitis, … 

 Slokdarmtumoren zijn in oudere populatie niet zo frequent 

o Coloscopie  

 Bij  

 Melena 

 Ijzerdeficiëntie 

 Buikpijn 

 Overgeven  

 Tenesmen 
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 Denk oa aan colontumoren (frequenter bij ouderen → in die populatie vnl coloscopieën) 

o Slikfunctie  

 Bij dysfagie 

o CT abdomen  

 Bij  

 Abdominale pijn 

 Palpabele massa's 

 Afwijkingen op ECHO 

 Bv. pancreastumor 

 Maw CT doen indien uit vorige onderzoeken geen aanwijzingen 

o Eiwitelectroforese  

 Bij hypercalcemie 

o Cognitieve testen  

 Bij vermoeden  

 Dementie  

 Depressie 

 

Nutritionele behoeften bij de oudere patiënt 

 

Inleiding 

 Samenstelling vh dieet: belangrijk om te zorgen voor goede balans tss  

o Macronutriënten: vet, eiwit, suiker 

o Micronutriënten: mineralen en vitaminen 

 Bij calorische intake < 1500 kcal/kg/dag: voorziening vd micronutriënten komt in gedrang 

 

Energie 

 Totale dagelijkse energiebehoefte vermindert ifv leeftijd 

 REE = Resting Energy Expenditure = energieverbruik in rust (rustmetabolisme) 

o REE is minimale energie om in basale omstandigheden (geen inspanning, geen ziekte, geen 

koorts, …) te overleven 

 Dus om in leven te blijven zonder enige bijkomstige activiteit 

 Basaal metabolisme: rustmetabolisme aangepast aan omgeving 

o W standaard gemeten met indirecte calorimetrie MAAR moeilijk uitvoerbaar bij oudere pt 

o Veel gebruikte methode in kliniek: berekening REE volgens formule van Harris-Benedict  

 Laat toe om rustmetabolisme te berekenen in kcal/d 

 Formule Harris-Benedict (in kcal/d) 

MANNEN: 66,5 + (13,8 ∗ gewicht) + (5 ∗ lengte) − (6,8 ∗ leeftijd) 

VROUWEN: 655,1 + (9,6 ∗ gewicht) + (1,8 ∗ lengte) − (4,7 ∗ leeftijd) 

 Gewicht: in kg 

 Lengte: in m 

 Leeftijd: in jaren 

o REE neemt af met toenemende leeftijd  

 Door  

 Daling vd vetvrije massa (lean body mass)  

 Daling vh orgaanspecifieke metabolisme 

 Maar ondanks afname: REE neemt toe met 

 Comorbiditeit  

 Inflammatie 

 Frailty  

 Gestegen REE is negatieve predictieve factor voor mortaliteit en morbiditeit bij oudere 

personen 

 Voor totale dagelijkse energiebehoefte bij gehospitaliseerde oudere patiënt: REE aangepassen 

met 'activiteitenfactor'  

o +20% of +30% om gewicht te behouden  

o ≥ +50 – 70%  
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 Als toename vh lichaamsgewicht gewenst is  

 Of bij ernstige katabole aandoeningen 

 Eenvoudige vuistregels 

o Dagelijkse energieinname 30-35 kcal/kg komt overeen met energiebehoefte bij meeste 

ptn → energie-inname van minimaal 1800 – 2000 kcal/d nastreven! 

o Correcte energie-inname in klinische praktijk: behoud van constant gewicht (niet overvuld) 

bij personen met BMI > 21kg/m2 

 Ondanks deze aanbevelingen: calorische intake bij gehospitaliseerde geriatrische ptn is te laag 

o Gemiddeld ong 1650 kcal/d (mannen) en 1400 kcal/d (vrouwen) 

 Dit is amper hoger dan REE gemeten met indirecte calorimetrie 

 (zie verder) 

o Ook bij gezonde ouderen: 23% vd vrouwen en 13% vd mannen heeft calorische intake 

< 1500 kcal/d 

 

Eiwit 

 Bestaande richtlijnen voor eiwitinname maken geen leeftijdsonderscheid  

o RDA (aanbevolen dagelijkse dosis) = 0,8 g eiwit/kg lichaamsgewicht/dag 

o Maar vermoedelijk te laag voor oudere bevolking 

 Eiwitbehoefte neemt toe bij  

 Oudere personen  

 Aanwezigheid van acute en chronische ziekten 

 Mss ook negatief verband tss eiwitinname en sarcopenie? 

 Aanbevelingen (expertopinie): eiwitinname  

o Gezonde ouderen 1 – 1,2 g eiwit/kg lichaamsgewicht/d 

o Zieke ouderen: 1,2 g eiwit/kg lichaamsgewicht/d 

o Ernstig zieke ouderen: 1,2 – 1,5 g eiwit/kg BW/d 

o Chronische nierinsufficiëntie: 0,6 – 0,8 g eiwit/kg lichaamsgewicht/d  

 Potentieel voordeel eiwitsupplementen bij ouderen → gegevens nog beperkt en onduidelijk 

o Studies: vnl uitgevoerd bij thuiswonende en eerder gezonde ouderen (gemiddeld 70 j) 

o Eiwitsynthese in spieren: neemt NIET af met toenemende leeftijd maar dan moet er wel 

'voldoende substraat' zijn 

 Oudere gezonde personen met eiwitinname in het hoogste quintiel (gemiddeld bedroeg 

dit 1,2 g/kg/d): beperktere daling vd spiermassa dan personen met laagste quintiel 

inname (gemiddeld 0,8 g/kg/d) 

o Eiwitsupplement 

 Kan spierverlies tijdens bedrust beperken 

 Kan appendiculaire spiermassa beperkt doen toenemen igv lichtmatige sarcopenie 

 Controle op spierkracht/functie: resultaten beperkt en tegenstrijdig 

 Geen toename handknijpkracht 

 Globaal geen significant effect op short physical performance battery (SPPB) 

o Onderzoeksresultaten 

 Dagelijks eiwitsupplement 3x 15 g bestaande uit essentiële AZ (inclusief 5 g leucine): kan 

eiwitsynthese over 24u constant houden na 10 d bedrust terwijl deze significant daalt in 

controlegroep 

 Studie gedurende 13 w: 2x 20 g eiwitsupplement obv melkeiwitten + polyvitaminen  

 Lichte maar significante toename vd appendiculaire spiermassa ivm controlegroep bij 

thuiswonende ouderen met matige sarcopenie 

 Correleerde NIET met significante toename in functionaliteit (handknijpkracht en SPPB) ivm 

controlegroep 

  

Vet 

 Vetarm dieet is gezond: ook bij ouderen  

o Maar afvragen wat meerwaarde kan zijn op hoge leeftijd (levensverwachting en QoL!) 

o > 85 j: normaal of licht gestegen cholesterolgehalte geassocieerd met gedaald 

mortaliteitsrisico (cardiovasculair, kanker en infectie) in observationele studies 

 Vetinname = ong 30% vd totale energie-inname 
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 Goede interventiestudies bij 80+’ers: niet beschikbaar → geen wetenschappelijke evidentie 

over efficiëntie van cholesterolarm dieet 

 Algemeen: dieet arm aan verzadigde vetzuren (AVVZ-dieet) bij ouderen weinig zin  

o Zeker zinloos indien pt ondervoed is 

o Aangetoond: voorschrijven van dieet bij ouderen  

 Verhoogt kans op ondervoeding duidelijk  

 Maar winst op functionaliteit, QoL, morbiditeit, levensverwachting onvoldoende 

onderzocht  

 

Koolhydraten 

 Meeste diëten bevatten 45 – 50% vd totale energie-inname als suikers  

o Mag oplopen tot 55% – 60% voor complexe suikers 

 Diabetes 2 ptn 

o Voor oudere (> 80 j) DM2 ptn gelden andere criteria dan voor jongere ptn voor  

 HbA1C: 7 – 8.5% 

 Glycemie dagprofielen: 100 – 200 mg/dL en occasioneel zelfs 250 mg/dL  

 Afhankelijk van medische toestand en verwachtingen 

o Geen zin om diabetesdieet voor te schrijven als pt hierdoor niet meer wil of kan eten! 

 Nadruk ligt ook hier op energiedens en voldoende eiwit 

 

Vocht  

 Ouderen hebben verminderd dorstgevoel ivm jongere personen, ook na dorsten (bv. bij warm 

weer) en beseffen niet dat ze onvoldoende drinken 

o Hierdoor: kwetsbaarder voor uitdroging 

 Dagelijkse vochtbehoefte: 30 ml/kg of in totaal 1500 – 2500 ml/d  

o Soms moeilijk om juiste balans te vinden tss ondervulling en overvulling (bv. bij hartfalen) 

o Voorzichtigheid bij ptn met  

 Hartfalen 

 Elektrolytenstoornissen  

 Nierinsufficiëntie 

 Oorzaken dehydratie 

o Medicatie (diuretica) 

o Alcohol en koffie 

o Koorts 

o Hoge omgevingstemperaturen (‘hete’ zomer) 

o Cognitieve en fysieke aandoeningen  

 Dementie, depressie 

 Slikproblemen 

 Diarree, braken 

 Diabetes  

o Te ziek om nog te eten en drinken  

 

Vitaminen 

 Geen indicatie voor algemeen voorschrijven van polyvitaminen bij oudere gezonde persoon 

o Hoge dosissen van bv. vit E → zelfs verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit 

 Essentieel: zorgen voor gezonde en gevarieerde voeding rijk aan groenten en fruit  

o Want vitamineaanvoer via deze weg: grotere beschikbaarheid dan via chemische 

supplementen 

 Vitaminesupplementen: enkel toegediend op medische indicatie 

o Osteoporose 

o Deficiënties 

 Studies 

o Observationeel nutritioneel onderzoek → verhoogde vitamine-inname: geassocieerd met 

vermindering vh risico op ernstige aandoeningen  

 Bv. cardiovasculaire ziekten, kanker, verminderde cognitie en infectie 
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o Maar placebogecontroleerde RCT’s in grote groepen 

 Effect vitaminepreparaten op vermijden van aandoeningen zéér beperkt tot afwezig  

 Zelfs soms verhoogde mortaliteit  

o Uitzondering hierop: preventie osteoporose en verbetering vd spierfunctie met calcium en 

vitamine D 

 

Wat gaat er verkeerd in ziekenhuis? 

 Normale hospitaalvoeding 

o Kwaliteit (aanbod vnl eiwitten en calorieën) en kwantiteit vd hospitaalvoeding: adequaat 

o Maar slechts iets > 50% vd gehospitaliseerde ouderen in Europa eet ≥ 50% vd 3 

aangeboden maaltijden 

 Studie bij gehospitaliseerde ouderen in Europa (Nutition Day 2006) 

 Aangehaalde redenen om minder te eten 

 “geen honger, normaal eet ik minder, niet lekker, wil niet eten, gevoel braken” 

 Soms ook niet mogen eten (niets per os, NPO) terwijl hier geen specifieke medische 

redenen voor zijn 

 DUS 30 – 40% totale calorieënaanbod voeding: weggegooid 

 1900 – 2100 kcal w normaal gegeven 

 Mensen proberen doen eten maar is probleem bij malnutritie 

 Orale voedingssupplementen: 45% weggegooid 

o Weinig variatie 

o Weinig enthousiasme voor bijvoeding en verminderde tijd 

 Ptn met slechte algemene toestand eten het minst 

 

Behandeling van ondervoeding 

 

Nutritionele interventie en opvolging ondervoede pt = medische verantwoordelijkheid 

In ZH/rustoord of RVT: arts overlegt met multidisciplinair team → zorgt voor inschakeling vd vss 

teamleden 

 Bij ondervoede patiënt: arts vraagt diëtist in consult 

o In overleg met arts stelt diëtist dan voedingsplan op 

 Om voedingsplan uit te voeren: nauw met verpleegkundigen, ergotherapeuten en 

eventueel logopedisten (patiënten met slikproblemen) samengewerkt 

 Ook ot zelf en familieleden worden zo mogelijk bij voedingstherapie betrokken 

 

Algemeen 

 Bij opstellen van nutritieplan: normale voeding langs orale weg geniet absolute voorkeur! 

o Meest fysiologisch 

o ESPEN richtlijnen enterale nutritie geriatrie 

 Effect ONS (oral nutritional supplement) en SV op funcionaliteit en QoL niet duidelijk 

 ONS en sondevoeding: verbetering gemiddelde overleving bij ptn die ondervoed zijn 

of met verhoogd risico 

 Geen bewezen verbeterde overleving bij ptn die sondevoeding nodig hebben wegens 

ernstig onderliggende ziekten 

 ONS en sondevoeding kan geïndiceerd zijn in specifieke diagnostische groepen op 

individuele basis 

 Neurologische dysfagie 

 Post-chirurgie 

 Depressie 

 Afhankelijk van ziektestadium (tumoren, dementie, hartfalen) 

 Ervoor zorgen dat 

o Maaltijdgebeuren in aangename sfeer verloopt 

o Patiënt voeding kan bestellen die hij verkiest 

 Voorschrijven van diëten in deze leeftijdsgroep: moet zéér liberaal bekeken w en mag 

adequate energie-inname niet belemmeren 
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o Algemene regel 

 Geen diëten voorschrijven tenzij op zéér strikte medische indicatie  

 Systematisch voorschrijven van dieet arm aan verzadigde vetzuren en strikt zoutloos 

dieet (< 400 mg Na/d): weinig zinvol  

 Dus diëten best enkel voorgeschreven na overleg tss geneesheer en 

voedingsdeskundige 

 Bovendien: dieet voorschrijven dat niet opgevolgd w of bij ondervoeding is zinloos! 

 Oudere patiënten die thuis geen dieet volgen: moeten dit in ZH ook niet volgen 

o Diabetes: vooral energiedense maaltijden aanraden  

 Snoep kan energiedens zijn maar bevat weinig nuttige voedingsbestanddelen 

 Mogelijke strategieën om energie-inname te doen toenemen 

o Eetluststimulerende farmaca 

 Wondermiddelen (bv. medicatie) om eetlust te stimuleren bestaan NIET 

 Megestrolacetaat (megace) en antibiotica (deca-durabolin) in beperkte indicaties maar 

niet algemeen te gebruiken gezien nevenwerkingen 

o Kleinere porties maar energie- en eiwitdenser 

 Gebruik van suikers, room, kaas, boter of smaakverbeteraars  

 Geen light-producten 

o Buffetmaaltijd in gemeenschappelijke ruimte 

 Liberale diëten en voorkeursmenu 

 ‘ambiance’: zorgen dat mensen plezier hebben met eten en op gezellige manier 

o Méér keuzemogelijkheden zoals 's morgens (bv. spek, eieren)  

o Snacks tussendoor en high energy drinks 

 Toezicht van voedingsassistent: wenselijk voor ptn die niet onafhankelijk kunnen eten  

o Maar stelt soms logistieke problemen door te weinig personeel 

 Weinig zin om nadruk op nutritionele ondersteuning te leggen als men geen plan uitwerkt om 

gebrek aan lichaamsbeweging te verhelpen door aangepaste revalidatieoefeningen 

 

Verschillende behandelingen van ondervoeding 

 

Ptn met slikproblemen (CVA, Parkinson): knn geholpen w door indikken van vloeibare voeding 

 Indien veilig voor deze patiënt 

 Commerciële preparaten beschikbaar 

 

Orale bijvoeding 

 Talrijke commerciële vloeibare preparaten beschikbaar 

o Bevatten 1,5 – 2,4 kcal/ml  

o 4 – 10 g proteïne/100 ml 

o Evenwichtig samengesteld en in vss smaken aangeboden 

 Doelgroep 

o Ptn die met normale voedselinname chronisch minder dan bv. 1200 kcal/dag eten 

o Totale energie-inname liefst 30 kcal/kg lichaamsgewicht/dag 

 Best tss maaltijden (bv. 10u en 16u) aangeboden 

o Anders zal patiënt calorie-inname tijdens maaltijden reduceren 

 Orale nutritionele supplementen hebben gunstig effect op mortaliteit en verwikkelingen bij 

gehospitaliseerde oudere patiënten die bij aanvang reeds ondervoed waren 

 Voorschrift alleen is niet voldoende → ook toezicht houden op  

o Effectieve inname  

o Resultaat op ondervoeding 

 

Sondevoeding  

 Definitie: volwaardige, vloeibare voeding die enteraal toegediend w (via sonde) en die pt 

voorziet in dagelijkse behoeften aan macro- en micronutriënten 

o Kan als enige voeding of als bijvoeding gegeven worden 

o Goedkoper en veiliger dan parenterale voeding 
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 Toegangsweg 

o Nasogastrische sonde 

 Igv kortstondige voeding nodig (enkele dagen)  

o Percutane-endoscopische-gastrostomiesonde (PEG-sonde) 

 Indien langere voedingsondersteuning vereist: > 4 weken 

 Dient endoscopisch geplaatst te worden in ziekenhuis 

 Indicatie: niet of niet voldoende kunnen, mogen of willen eten en drinken 

o Enkel geschikt als maagdarmstelsel normaal functioneert → dus géén 

 Bloeding 

 Obstructie  

 Maagulcus 

 Short bowel 

o Pas opstarten na teamoverleg: sondevoeding is perfect afgestelde voeding maar 

complicaties mogelijk (zie onder) 

 Soorten sondevoeding 

o Polymere sondevoeding (eiwitten in polymere vorm aanwezig = eiwitten intact) 

 2 Vormen 

 Standaard: 1 kcal/ml 

 Energierijk: 1,5 kcal/ml 

 Al of niet verrijkt met vezels: trekken vocht aan → makkelijkere stoelgang 

o Semi-elementaire en elementaire sondevoeding  

 Semi-elementair: voedingsstoffen gedeeltelijk gesplitst, oligopeptiden en MCT vetten  

 Elementaire sondevoeding: enkelvoudige aminozuren 

 Voor specifieke indicaties: bij onvoldoende functie vd GI-tractus 

 Duur 

 Zelden nodig 

 Streefdoel 30 – 35 kcal/kg lichaamsgewicht/dag  

o In ZH liefst over 20 – 24u 

 Plaatsing van maagsonde en opstarten van sondevoeding vraagt enige ervaring 

o Specifieke procedures voor plaatsing sonde en toediening SV 

o Cave verwikkelingen 

 Regurgitatie van sondevoeding → kan leiden tot slikpneumonie 

 Bloeding en dislocatie vd sonde 

 Wondproblemen bij insteekplaats  

 Maagperforatie bij uittrekken ve PEG-sonde door patiënt 

 Overloop sondevoeding naar longen bij uittrekken ve nasogastrische sonde 

 Verstopping vd sonde door ingedikte sondevoeding of medicatie 

o Op voorhand goed nagaan en bespreken met pt (of zijn naaste) of plaatsen van 

nasogastrische of PEG-sonde en toedienen van sondevoeding wel méérwaarde biedt  

 Opmerking: sonde zal QoL niet meer positief beïnvloeden bv. bij erg gevorderde 

dementie of tumor 

 Deze personen hebben geen goesting/apetijt meer  

 Kan regurgitatie, dislocatie, … geven met mortaliteit van 1 – 2% bij PEG-sonde! 

 Bv. sondevoeding w NIET aanbevolen voor oudere ptn met terminale dementie (American 

Geriatrics Society feeding tubes in advanced dementia position statement) 

 SV meestal geen gunstige invloed op 

 Mortaliteit 

 Levenskwaliteit 

 Decubitus 

 Pneumonie en andere infecties 

 Aspiratie 

 SV is geassocieerd met 

 Groter risico aspiratiepneumonie 

 Meer discomfort 

 Tube dislocatie 
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 Meer fysieke en chemische fixatie 

 Meer nieuwe decubitusletsels 

 Meer transfer naar spoedafdeling wegens verwikkelingen 

 

Parenterale voeding  

 Gebruikt om ondervoede patiënt nodige energie, macro-elementen, vitaminen en 

sporenelementen toe te dienen 

 Veneuze toegangsweg vereist 

o Perifeer: perifere parenterale voeding 

o Centraal: totale parenterale voeding (TPN)  

 Beslissing om parenterale voeding te starten hangt af van 

o Voedingstoestand 

o Toestand vd GI-tractus 

o Verwachte tijdsduur alvorens normale voedselinname mogelijk is  

o Ernst vd onderliggende ziekte (graad van katabolisme) 

 Steeds rekening houden met potentiële nadelen 

o Sepsis  

o Pneumothorax door plaatsing katheter  

o Kosten moeten verantwoord zijn 

 TPN is géén fysiologische manier van voeden → men moet vermijden GI-tractus langer dan 

nodig "buiten gebruik" te stellen 

 Duur! (€ 90/dag) 

 

Refeeding syndroom  

 Potentieel levensbedreigende verwikkeling! 

 Is ernstige vocht- en elektrolytenshift (glucose, kalium, fosfaat, magnesium) bij ondervoede 

ptn die PO, enteraal of parenteraal terug gevoed w na langdurige periode van vasten 

 

Opmerking: ESPEN richtlijnen (om voorbereid te zijn op gemene bijvragen) 

 Criteria malnutritie ESPEN 2015: 2 alternatieve manieren voor diagnose ondervoeding  

o Voordat diagnose van malnutritie w beschouwd moet verplicht voldaan w aan criteria voor ‘gevaar’ 

voor malnutritie door gevalideerd risico screeningsinstrument 

o Alternatief 1: BMI < 18,5 kg/m2 

o Alternatief 2 

 Gewichtsverlies (ongewild)  

 > 10% in onbepaalde tijd 

 > 5% over laatste 3 maanden 

 Gecombineerd met 

 BMI  

 < 20 kg/m2 als < 70 j 

 < 22 kg/m2 als ≥ 70 j 

 FFMI  

 < 15 kg/m2 (vrouwen)  

 < 17 kg/m2 (mannen) 

 ESPEN richtlijnen enterale nutritie geriatrie 

o Effect ONS (oral nutritional supplement) en SV op funcionaliteit en QoL niet duidelijk 

 ONS en sondevoeding: verbetering gemiddelde overleving bij ptn die ondervoed zijn of met 

verhoogd risico 

 Geen bewezen verbeterde overleving bij ptn die sondevoeding nodig hebben wegens ernstig 

onderliggende ziekten 

o ONS en sondevoeding kan geïndiceerd zijn in specifieke diagnostische groepen op individuele basis 

 Neurologische dysfagie 

 Post-chirurgie 

 Depressie 

 Afhankelijk van ziektestadium (tumoren, dementie, hartfalen) 
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Vallen  

 

Quote 

"Ouderdom en vallen zijn een Siamese tweeling, ze horen niet bij elkaar. 

Binnen een generatie weten we hoe we ze kunnen scheiden." 

- Mary Tinetti Eredoctoraat KULeuven 2012 (“paus vh vallen”) 

 

Definitie 

 

Valincident = plotse onverwachte verandering in positie waarbij persoon op lager niveau terechtkomt 

 Op object of op grond  

 Met uitsluitsel van  

o Plotse verlamming 

o Epilepsie  

o Overweldigende externe kracht 

 

Epidemiologie en gevolgen van een val 

 

Vallen gebeurt frequent bij ouderen 

 Men kan onderscheid maken tss 

o Thuiswonende ouderen 

 Frequentie 

 28% – 35% van 65+’ers: valt minstens 1x per jaar 

 32% – 42% bij 75+’ers 

 15% – 50% valt ≥ 2 keren per jaar 

 Cijfers geven wellicht geen correct beeld: onderschatting vd problematiek 

 Zo accuraat mogelijk beeld krijgen vd valgeschiedenis vd oudere → valincident best 

omschrijven in voor hem begrijpbare termen 

 Belangrijk om expliciet te vragen naar valincidenten zonder letsel: vaak niet gemeld  

 Confrontatie met toegenomen fragiliteit  

 Vrees voor opname in rusthuis 

 Ouderen vinden vaak ‘normaal’ dat ze vallen (koppelen dit aan ouderdom) → 

melden het vaak niet aan arts 

 Slechts 20% vd valincidenten w gemeld bij huisarts → gevolg: oudere met verhoogd 

risico w zelden tijdig opgespoord 

o Ouderen die gehospitaliseerd zijn  

 2,9 – 13 valepisodes/1000 verpleegdagen 

 2 – 15% valt minstens 1x tijdens hospitalisatie 

 8 – 44% vd vallers valt meerdere keren tijdens verblijf 

o Ouderen die verblijven in residentiële setting (instelling) = meest kwetsbare, 

zorgafhankelijke ouderen dus hoogste valfrequenties 

 30 – 70% valt ≥ 1x per jaar 

 15 – 40% valt ≥ 2x per jaar 

 Valrisico neemt toe bij ptn met psychogeriatrisch profiel 

 Normaal: 1,4 valepisodes/bedjaar  

 2,2 valepisodes/bedjaar in psychogeriatrische setting  

 Oudere: tot 10x meer kans om op spoed te belanden tgv val dan tgv verkeersongeval 

 

Valincidenten: ernstige gevolgen op fysiek, psychologisch en sociaal vlak → na valincident kunnen 

ouderen zo hulpbehoevend worden dat gevreesde rusthuisopname vaak onvermijdelijk w 

 Medisch vlak 

o Fysieke impact bij 40% – 60% vd valincidenten 

 Meestal kleine letsels (30 – 50%) 

 Bv. verstuikingen, blauwe plekken of kleine wonden, snijwonde, weefselbeschadiging 
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 Ernstig letsel (10 – 15%)  

 Vnl fracturen (5 – 10%): heupfractuur in 1 – 2% 

 Letsel van weke delen of hoofdtrauma’s: 5% 

o Toegenomen kans op overlijden 

 Onvrijwillig letsel = 5e doodsoorzaak bij 75+’ers  

 Na cardiovasculaire, tumorale, cerebrovasculaire en infectieuze pathologie 

 Valincidenten = belangrijkste oorzaak van onvrijwillige letsels 

 Heupfracturen 

 25 – 35% sterfterisico binnen jaar 

 Slechts minderheid kan opnieuw functioneren zoals voor val 

 Ook blijvende overmortaliteit in daaropvolgende jaren (frailty)  

 Psychosociaal vlak  

o Groot probleem van valangst: bij 32 – 63% 

 1/4de vd vallers geeft toe dat ze nadien activiteiten "aangepast" hebben 

 Wat angst hebben is gezond: rem op uitvoeren van te gevaarlijke ondernemingen 

 Maar groot nadeel als angst verlammend begint te werken  

 Verminderde levenskwaliteit  

 Verhoogd risico op  

 Sociale isolatie  

 Depressie  

o Verhoogde kans op opname in residentiële setting 

 Economisch-financiëel vlak: toegenomen middelenbesteding 

o Opname in woon- en zorgcentrum: 3x groter voor vallers 

o Ziekenhuisopname tgv vallen neemt 6x toe vanaf 65 jaar 

o Valletsels = duurste categorie van alle trauma’s bij ouderen 

 Daarbij komt nog hoge kostprijs verbonden aan toegenomen kans op opname in ZH en 

nadien evt in woon- en zorgcentrum 

 Globale kost in Nederland per jaar gespendeerd aan ouderen die tgv val op spoed 

belanden: 506 miljoen euro 

 Heupfractuurpatiënten kennen bijkomende kost van €13.065 in jaar volgend op fractuur 

ivm ouderen zonder heupfractuur 

 

Etiologie 

 

Meestal multifactorieel: meerdere onderliggende aandoeningen evt in combinatie met GM-gebruik 

 Valincident: meestal resultaat van samenspel van intrinsieke en extrinsieke factoren  

o Bij ouderen: intrinsieke factoren overheersen 

 Thuiswonende ouderen vallen voor 50% in thuissituatie bij uitvoeren van normale dagelijkse 

activiteiten (dus niet bij risicovolle situaties maar bij dingen die ze vaak doen) 

o In slaapkamer, living en keuken  

 Bv. ’s nachts naar wc gaan, drempeltje in huis, … 

o Verhouding neemt toe met leeftijd 

 

Etiologie: factoren 

 Omgevingsfactoren, gevaarlijk gedrag 

 Chronische ziekten  

o Afferente stoornissen 

 Visusstoornissen 

 Vestibulaire dysfunctie 

 Gestoorde proprioceptie 

o Efferente stoornissen 

 CVA 

 Ziekte van Parkinson 

 Myopathie 

 Artrose 
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o Centraal bepaalde neurodegeneratieve aandoeningen bv. ziekte van Alzheimer 

 Val tgv syncope 

o Reflexsyncope 

o Orthostatische syncope 

o Cardiale syncope 

 Acute ziekten 

o Bv. val bij longontsteking, hypoglycemie, … 

 Vitamine D deficiëntie 

o Vit D is botversterkend maar ook spierversterkend 

o Dus igv tekort: verhoogd valrisico 

 Kans op vallen neemt significant toe met stijgend aantal gelijktijdig gebruikte medicaties 

 

Oorzaak versus risicofactoren 

 Risicofactoren: verhogen risico op val  

o Leeftijd >80 j 

o Vrouwen > mannen 

o Voorgeschiedenis van vallen 

o ADL beperking 

o Slechte resultaten op klinisch testen vh evenwicht 

o Trage gang en kleine stappen 

o Algemeen slechte fysieke mogelijkheden 

o Verminderde kracht in knie, heup- of enkelgewrichten 

o Verminderde knijpkracht 

o Cognitieve achteruitgang 

o Ziekte van Parkinson 

o Sedativa, hypnotica, anxiolytica 

o Aantal medicaties 

 Risicofactoren: niet noodzakelijk oorzaak ve bepaalde val  

o Weinig valpartijen hebben 1 enkele oorzaak 

o Meerderheid: gevolg van interactie tss voorbeschikkende en uitlokkende factoren 

 

Preventiestrategieën 

 

Preventiestrategieën: erop gericht senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen 

 Primaire valpreventie: bij personen met laag valrisico 

 Secundaire valpreventie: bij personen met verhoogd valrisico 

 Preventie van breuken 

o Kwetsbare ouderen 

o Gedocumenteerde osteoporose 

 

Primaire preventie  

 Gericht op iedereen > 65 jaar: personen met laag valrisico 

 Doel 

o Spierkracht en coördinatie verbeteren door verhogen vd fysieke activiteiten 

o Veiligheid zowel in thuissituatie als buitenshuis verbeteren  

o Vermindering vh valrisico bekomen 
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 Strategie: community benadering → situeert zich buiten ZH  

o Aanpak bereikt meestal kwetsbare ouderen niet! 

 Want mensen die al wat beter zijn en oefeningen doen w wel bereikt maar die wat hoger 

risico lopen blijven buiten schot 

 Oa daardoor: strategie kan geen reductie vh aantal valincidenten opleveren 

 Oefeningen met lage intensiteit en algemene oefeningen 

o Tai-Chi = enige oefening waarvan is aangetoond dat 

 Evenwicht verbetert 

 Aantal valepisodes reduceren  

 Valangst vermindert 

o Oefeningen moeten steeds aangepast aan individuele mogelijkheden 

o Dergelijke "algemene" oefeningen  

 Kunnen aantal valincidenten niet doen dalen  

 Maar blijven nuttig voor algemene gezondheidstoestand  

 Fysiek actieve personen leven langer 

 Minder kans op CV problemen 

 Minder kans op dementie dan sedentaire personen  

 Bijkomende voordelen van 

 Sociale contacten  

 Vlotter kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten 

 

Preventie van breuken  

 Essentieel: medicamenteuze therapie (zie les osteoporose) 

 Gebruik heupprotectoren bij kwetsbare ouderen → controversieel item 

o Nadelen 

 Kostprijs (nog niet terugbetaald) 

 Nog niet aangetoond dat ze inderdaad effectief zijn 

 Groot probleem van compliantie 

 Kan incontinentieprobleem doen verergeren  

 Dient correct gepositioneerd te zijn (over grote trochanter) 

 

Secundaire valpreventie  

 

Inleiding 

 Richt zich op hoogrisico patiënten  

 Doel: voorkomen van nieuwe valepisodes 

 Strategie: multifactoriële benadering 

o Multifactoriële evaluatie gevolgd door multidisciplinaire interventies gericht op 

geïdentificeerde risicofactoren  

o Thuiswonende ouderen met hoog valrisico 

 Hoogst bewezen vorm van effectiviteit  

 Reductie valincidenten van 25 – 39%  

 Daling van valincidenten, niet van vallers! 

 Anderzijds: weinig bewezen effect op incidentie van ernstige verwondingen  

 Niet aangetoond welke componenten meest effectief zijn 

 Ernst vh risicoprofiel vd oudere persoon: geen invloed op de effectiviteit  

 Maar cave ouderen met ernstige cognitieve problemen (bv. dementie)  
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o Bij gehospitaliseerde patiënten: resultaten niet eenduidig  

 Te korte verblijfduur  

 Acuut zieke personen 

o Voor ouderen in residentiële setting: géén vermindering van 

 Aantal valepisodes  

 Aantal valletsels  

 Vaak zijn gezondheidswerkers niet op hoogte vd deskundigheid van collega hulpverleners  

o Weten daardoor niet voor welke domeinen ze elkaar kunnen aanspreken 

o Uitermate belangrijk dat onderlinge communicatie gewaarborgd is  

 Multidisciplinair overleg mogelijk  

 Vss disciplines moeten overzicht op valprobleem vd oudere kunnen bewaren 

 Via website www.valpreventie.be: standaardvoorbeeld van werkfiche waarmee in thuissituatie 

multidisciplinair kan gewerkt w 

 

 

Aanpak van valproblematiek  

 

 

Case finding = zeer belangrijk!  

 In thuissituatie: hoogrisicoptn detecteren  

 Zo veel mogelijk ouderen kunnen bereiken → case-finding in deze strategie vertrejt bewust 

vanuit 4 disciplines die actief zijn in thuiszorg 

o Huisartsen 

o Verpleegkundigen 

o Kinesitherapeuten  

o Ergotherapeuten 

 Uiteraard spelen ook anderen belangrijke rol in case-finding en verstrekken van hulpverlenend 

advies 

o Andere disciplines bv. apothekers en maatschappelijk werkers 

o Thuiszorgdiensten bv. bejaardenhulp, poetshulp of vrijwilligers 

o Mantelzorgers  

 Risicogroep w geïdentificeerd ahv 2 parameters 

o Valgeschiedenis 

 "Bent u gevallen in het afgelopen jaar?"  

 Geef aan pt referentiepunt bv. van Kerstmis, Pasen, vorig jaar, … tot nu 

 "Hoe vaak?” 

 Valanamnese 

 Heeft u val voelen aankomen? 

 Waar bent u gevallen? 

 Wat was u aan het doen? 

 Op welk tijdstip bent u gevallen? 

 Bent u bewusteloos geweest? 

 Bent u zelf kunnen rechtkomen? 

http://www.valpreventie.be/
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 Heeft u letsels opgelopen tgv vallen? 

o Stoornissen met evenwicht en mobiliteit: Timed “Up & Go”-test (Podsiadlo & Richardson, 1991) 

 Benodigdheden: stoel met armleuning en zithoogte ong 46 cm  

 Procedure: pt laten rechtstaan vd stoel → 3 m afstand laten wandelen → zich 

omdraaien → terugwandelen → opnieuw gaan zitten op stoel 

 Hierbij draagt pt normaal schoeisel en mag (indien nodig) hulpmiddel gebruiken 

 Hulp van derden: niet toegestaan 

 Oudere mag test 1x op voorhand uitvoeren → ermee vertrouwd geraken 

 Startpositie  

 Rug tegen leuning vd stoel 

 Armen op armleuningen  

 Indien nodig: hulpmiddel in hand 

 Tijd w opgenomen en gangpatroon w geëvalueerd 

 Normale test: binnen 14 sec uitgevoerd 

 Afwijkend gangpatroon 

 Ongelijkmatig/onevenwichtig gangpatroon 

 Als patiënt slentert, schuifelt of sloft 

 Als pt vd lijn afwijkt  

 Als pt onvaste, wankele stappen doet 

o Persoon is risicopatiënt indien hij/zij 

 ≥ 2x gevallen is tijdens afgelopen jaar 

OF 

 Zich aanbiedt na acuut valincident 

OF 

 Resultaat vd "Timed Up & Go"-test ≥ 14 seconden  

OF 

 Ongelijkmatig/onevenwichtig gangpatroon tijdens "Timed Up & Go"-test 

 Case finding bij gehospitaliseerde pt 

o Opname omwille van val 

o Val afgelopen 6 maanden 

o Val tijdens hospitalisatie 

o Oordeel vd gezondheidswerkers dat er verhoogd valrisico is 

 Case finding in residentiële setting: elk persoon heeft hoog valrisico 

 

Uitgebreide multidisciplinaire multifactoriële evaluatie ahv 8 frequente risicofactoren  

 Want valproblematiek w vaak veroorzaakt door samenspel van vss factoren 

 Multidisciplinaire evaluatie 

o Arts 

o Kinesitherapeut 

o Ergotherapeut 

o Verpleegkundige 

 Evaluatie secundaire valpreventie: 8 risicofactoren worden geëvalueerd 

o 1. Evenwicht en mobiliteit 

 Ong 10 – 25% v alle valincidenten: geassocieerd met verminderd evenwichtsgevoel en 

gangstoornissen 

 Evaluatie w verricht mbv specifieke testen 

 Four Test Balance Scale (Rossiter-Fornoff, 1995; Gardner et al, 2001) 

 Benodigdheden: geen 
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 Procedure: pt om 4 posities vd test gedurende 10 seconden aan laten nemen  

 Voor 4e positie mag oudere kiezen op welk been hij zal staan 

 Test w uitgevoerd zonder hulpmiddel of schoeisel 

 Onderzoeker mag pt helpen om juiste positie aan te nemen 

 Dan moet pt aangeven wanneer hij klaar is om test zonder hulp uit te voeren 

 Oefenen: niet toegelaten 

 Plaats stoel achter patiënt 

 Test is positief van zodra men 1 vd 4 posities geen 10 seconden kan aannemen 

 Bv. patiënt beweegt zijn voeten vd juiste positie 

 Bv. hulpverlener moet pt opvangen om val te voorkomen  

 Bv. patiënt raakt muur, tafel of stoel om evenwicht te behouden 

 Timed chair-stand-test (Guralnik et al, 1995) 

 Benodigdheden: stoel, bij voorkeur zonder armleuningen 

 Procedure: plaats stoel met leuning tegen muur voor veiligheid vd patiënt 

 Oudere zit op stoel en houdt armen gekruist voor borst (igv stoel met 

armleuningen mag oudere deze niet gebruiken) 

 Vraag aan oudere om volgende opdracht zo snel mogelijk uit te voeren: 5x 

opstaan vd stoel en vervolgens opnieuw gaan zitten 

 Tijd w opgenomen 

 Test positief als  

 Oudere hiervoor ≥ 14 seconden nodig heeft  

 Oudere niet in staat is test uit te voeren 

 Functional Reach (Duncan et al, 1992) 

 Benodigdheden: lintmeter horizontaal tegen muur op schouderhoogte 

 Procedure: patiënt neemt plaats naast lintmeter en houdt arm dichtst tegen muur 

met gebalde vuist horizontaal met lintmeter 

 Patiënt reikt zo ver mogelijk voorwaarts zonder evenwicht te verliezen 

 Test positief als reikafstand ≤ 25 cm  
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 CAVE: altijd in onmiddellijke nabijheid vd patiënt blijven! 

 Loop- en evenwichtstesten 

 Get up and Go test: evenwicht en lopen 

 Timed up and go test (> 20 sec!) 

 Timed up and go cognitief: opdracht erbij laten doen 

 Bv. van 10 → 1 tellen of maanden achterstevoren 

 Igv dan grote verlenging van tijd: wsl meer valrisico 

 Schaal van Tinetti (evenwicht en ganganalyse) 

o 2. Medicatie 

 Polyfarmacie = ≥ 4 verschillende medicaties 

 Soms belangrijke rol in ontstaan van valincidenten bij ouderen owv interacties 

 Tel aantal (niet-)voorgeschreven geneesmiddelen die pt/dag inneemt 

 Nagaan of pt ≥ 1 vd volgende types risicovolle GM neemt die verhoogd risico op 

valincidenten als gevolg hebben (medicatie-review) 

 Sedativa 

 Vnl benzodiazepines bv. lormetazepam, bromazepam of alprazolam 

 Neuroleptica bv. haloperidol of risperidon 

 Antidepressiva (belangrijkste!) bv. trazodonhydrochloride, fluoxetine, citalopram, 

sertraline, amitriptyline 

 Digoxine  

 Diuretica bv. furosemide 

 Type Ia antiaritmica bv. disopyramide 

o 3. Orthostatische hypotensie 

 Evaluatie: aantal screenende vragen (oa voor DD met vasovagale syncope) 

 "Heeft u soms last van duizeligheid/draaierigheid?"  

 "Heeft u dit bij rechtstaan uit bed, stoel of zetel, bij bukken?" 

 Procedure 

 Meet bloeddruk na liggende houding van min 5 minuten 

 Bij voorkeur 's morgens of na middagrust 

 Laat oudere rechtstaan → meet bloeddruk opnieuw  

 Onmiddellijk na rechtstaan  

 En na 3 minuten 

 Orthostatische hypotensie igv BD-daling van liggende naar staande houding van 

 Systolisch ≥ 20 mmHg (of > 20%) of  

 Diastolisch: ≥ 10 mmHg of  

 Systolische bloeddruk daalt tot ≤ 90 mmHg 

 Er bestaat ook postprandiale hypotensie 

 3 belangrijke oorzaken van orthostatische hypotensie  

 Onvoldoende hartdebiet in staande houding  

 Bv. dehydratie  

 Bv. veneuze insufficiëntie 

 GM bv. diuretica of α-blokkers 

 Stoornis in autonoom zenuwstelsel bv. ziekte van Parkinson 

 Primaire vorm  

 Secundaire vorm 

 Aandoeningen van CZS 

 Perifere neuropathie 

 Soms ook sprake van ‘posturaal orthostatisch tachycardie syndroom’ 

 Aanwezig indien na 5 minuten rechtstaan 

 Hartritme met > 30 slagen/min gestegen  

 Of hartritme >120/min bedraagt 

 Reden: abnormale activiteit vh autonoom zenuwstelsel 

 PS: falen van respons in hartritme wijst op 

 Autonoom falen 

 Of bradycardiserende medicatie (β-blokkers) 
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o 4. Zicht: problemen met zicht zijn geassocieerd met verhoogd valrisico 

 Stel screenende vragen 

 "Heeft u moeilijkheden bij lezen, autorijden of TV kijken?"  

 "Is uw laatste bezoek aan oogarts langer dan 1 jaar geleden?" 

 Evalueer 2 zaken 

 Heeft pt last bij gebruik van bifocale bril  

 Gezichtsscherpte: lineaire E-test → als oudere visus heeft van ≤ 0,40: mogelijk 

probleem met zicht dat tot val kan leiden 

 4 meest voorkomende oorzaken van slechte visus bij ouderen 

 Glaucoom 

 Cataract 

 Macula degeneratie  

 Diabetische retinopathie 

o 5. Voeten en schoeisel 

 Voetproblemen of dragen van risicohoudend schoeisel kunnen aan ontstaan van 

valincident liggen 

 Voeten 

 Evalueer aandoeningen  

 Eeltknobbels 

 Teenafwijkingen 

 Ingegroeide nagels 

 Blaren 

 Zweren 

 Amputatie van tenen 

 Evalueer aanwezigheid van  

 Drukpunten 

 Open wonden 

 Diabetes met vermoeden van aantasting diepe gevoeligheid 

 Kenmerken van risicohoudend schoeisel 

 Onvast 

 Open aan achterkant 

 Hoge hak (> 3 cm) 

 Gladde zool 

o 6. Omgeving en gedrag → via checklist valpreventie 

 Stel screenende vragen 

 "Zijn er in huis situaties aanwezig die risico om te vallen verhogen bv. opstapjes, 

losliggende draden, opkrullende tapijten of WC buitenshuis?" 

 "Vindt u dat u soms onveilige activiteiten/handelingen uitvoert?” 

 Bv. u snel naar de deurbel of telefoon begeven 

 Bv. stoel of ladder gebruiken om dingen op hoogte te nemen 

 “Steekt u licht aan als u 's nachts opstaat?” 
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 "Draagt u soms schoenen die niet zo vast rond uw voeten zitten of waarmee u 

gemakkelijk kan uitglijden zoals slippers"? 

 Ergotherapeutisch advies (evt huisbezoek) 

o 7. Valangst 

 Valangst kan variëren  

 Van "gezonde" bekommernis over vermijden van risico in omgeving zoals bevroren, 

gladde ondergrond 

 Tot "verlammende" bekommernis die ertoe kan leiden dat persoon bepaalde 

activiteiten niet meer zal uitvoeren die hij/zij eigenlijk nog kan 

 Vnl in deze situatie kunnen ouderen zo angstig zijn om te vallen dat ze minder 

gaan bewegen waardoor valrisico en risico op letsels vergroot 

 Gevolgen van valangst 

 Toename vh valrisico + risico op letsels 

 Afname vd sociale interactie 

 Toegenomen risico op isolatie, op depressie  

 Daling vd kwaliteit van leven 

 Stel screenende vragen 

 "Heeft u angst om te vallen?" 

 "Zijn er dingen die u niet of niet meer doet omdat u zou kunnen vallen?" 

o 8. Mentale status 

 Bij niet-thuiswonende oudere moet dit ook geëvalueerd worden 

 Screenen 

 Heteroanamnese  

 Cognitief functioneren testen 

 3-word-recall-test  

 MMSE (mini-mental-state-examination-test) 

 Als oudere zich niet alle 3 woorden kan herinneren vd 3-word-recall test  

 Ifv bevindingen hierop kan verdere exploratie vereist zijn 

 Geriatric depression scale (GDS) om evt depressie te detecteren 

 CAM (confusing assessment method) om risico op delier in te schatten  

 Uiteraard zijn er nog meer risicofactoren  

o Bv. drangincontinentie 

o Specifieke aandoeningen zoals Parkinson: inherent valrisico 

o Cardiale, neurologische en orthopedische problemen kunnen aan basis liggen van 

valincident 

o Belangrijk dat evt aanwezigheid deze aandoeningen door huisarts w nagegaan: steeds 

algemeen KO vereist → speciale aandacht voor 

 Orthopedisch onderzoek: vnl heup- en kniegewrichten 

 Neurologisch onderzoek → aandacht voor  

 Kracht 

 Coördinatie 

 Proprioceptie 

 Romberg  

 Extrapyramidale tekens 

 Cardiovasculair onderzoek → cave  

 Klepgeruisen 

 Onregelmatig ritme  

 Souffles over carotiden 

 Labotesten: relatief goedkoop en kunnen suggestief zijn voor behandelbare aandoening 

 Complet 

 Serum elektrolyten 

 BUN 

 Creatinine 

 Glucose 

 Vit B12 
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 Schildklierfunctie  

 Neurobeeldvorming: enkel igv 

 Hoofdtrauma  

 Nieuwe focale neurologische tekens  

 Vermoeden aandoening CZS obv anamnese of KO  

 EEG: zelden nuttig → enkel bij sterk vermoeden van epileptisch insult 

 Holter  

 Frequent vals negatief of vals positief beeld 

 Enkel igv klinische evidentie voor  

 VG van cardiale problemen  

 Abnormaal ECG 

 Botdensiteitsmeting: bij alle vrouwen en mannen > 65 jaar 

 Ongeacht of reeds fractuur opgelopen 

 Evaluatie vd 8 risicofactoren 

o Op gestandaardiseerde wijze ahv formele testen met oog op uniformiteit 

o Bij meer complexe problematiek: oudere doorverwijzen naar geriater → bij voorkeur voor 

ambulante evaluatie in geriatrisch dagziekenhuis of valkliniek 

 

Multifactoriële interventie gericht op geïdentificeerde risicofactoren = kern vd interventie 

 Men moet ook aandacht schenken aan 

o Behandeling van acuut ziektebeeld (bv. urinaire infectie) 

o Aangepaste therapie voor chronische aandoeningen (bv. medicamenteuze therapie bij 

ziekte van Parkinson)  

o Indicatiestelling voor pacemaker (bv. bij sick sinus syndroom) 

 Ook aantal standaardmaatregelen die men kan nemen in ziekenhuis om valrisico te reduceren 

o Zelfredzaamheid stimuleren 

o Aandacht voor behoud en herstel van normale blaas- en darmfunctie 

o Zorg voor veilige omgeving  

 Bed in laagstand 

 Nachtkastje dicht bij bed 

 Infuusstaander aan zijde vh bed waarlangs pt bed verlaat 

o Veilige architectuur 

 Steunbaren in de gang 

 Rustpunten 

o Beperk fysieke fixatie 

o Oriënteer patiënt  

o Voorzie in voldoende hulp voor transfers 

 Evenwicht en mobiliteit 

o Bij stoornis vd mobiliteit, evenwicht en/of spierkracht → nuttig  

 Huisarts: oefenprogramma voorschrijven bij kinesitherapeut  

 Ikv F-pathologie kan dit vanaf 65 jaar! 

 Alle disciplines moeten oudere motiveren tot meer algemene lichaamsbeweging 

 Kinesitherapeut of ergotherapeut moeten nood aan hulpmiddel nagaan 

 Als de oudere baat heeft bij hulpmiddel: nagaan 

 Welk hulpmiddel meest geschikt is 

 Welke persoonlijke opvattingen/obstakels bij oudere rol spelen in al dan niet 

gebruiken van hulpmiddel 

 Hoe men oudere kan aanmoedigen en motiveren tot en begeleiden bij gebruik vh 

hulpmiddel 

 Of pt hulpmiddel op juiste manier gebruikt 

 Ook nuttig  

 Pt informatie aan te reiken over winkels/organisaties waar men hulpmiddel kan 

aanschaffen of uitlenen (bv. ziekenfonds)  

 Beklemtonen van winst die hulpmiddel biedt op gebied van  

 Veiligheid en  
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 Zelfstandig functioneren  

o Alle ptn krijgen algemene richtlijnen ter preventie van recidiverend vallen (valeducatie) 

 Otago Exercise Programme 

 Reduceert significant aantal valpartijen bij thuiswonende ouderen 

 Reductie vh risico op overlijden binnen jaar  

 Belangrijkste elementen 

 Evenwichtsoefeningen  

 Functionele oefeningen → lenigheid en spierkracht vergroten 

 Oefenprogramma 2 – 3x per week telkens gedurende minstens 30 minuten voor periode 

van 4 – 6 maanden → nadien minder frequent als onderhoud 

o Oefeningen w aangepast aan individuele functionele en cognitieve capaciteiten vd pt 

 Kracht 

 Trainen vd voornaamste spiergroepen die tijdens staan stabiliteit garanderen: 

rugextensoren, buikspieren, gluteus maximus, gluteus medius, quadriceps, 

dorsiflexoren en plantairflexoren 

 Bij voorkeur binnen functionele taak 

 Lenigheid 

 Rekken vd spiergroepen bv. kuitspieren, heupflexoren  

 Mobilisatie-oefeningen naar rompextensie en romprotaties 

 Evenwicht: statische en dynamische evenwichtsoefeningen ifv functionele activiteit die 

val uitlokte 

 Bv. val tijdens vooroverbuigen om iets op te rapen 

 Conditie: taak- en contextspecifieke conditie-oefeningen 

 Oefenen van trappen = belangrijke oefening ter verbetering vd uithouding 

 Transfertraining 

 Bijzondere aandacht voor transfers waarbij valgevaar dreigt of waardoor val optrad 

 Bv. trappen, gaan zitten, ter plaatse rollen in bed, rechtkomen van lig tot zit 

 Transfertraining van en naar grond: indien geen contra-indicatie 

 Gangrevalidatie en evaluatie loophulpmiddel 

 Met oog op gangstabiliteit 

 Met inbegrip van correct gebruik van hulpmiddelen 

 Dubbeltaken: aanbieden van niet-automatische taak om automatische taken te 

verstoren 

 Bv. lezen terwijl men stapt 

o Bij aanvragen voor F-pathologie w volgende definitie gehanteerd: "situaties die 

gangrevalidatie noodzakelijk maken voor rechthebbenden > 65 jaar die al eens gevallen 

zijn met risico op valrecidieven" 

 Voorwaarde moet geobjectiveerd w door behandelende geneesheer en kinesitherapeut 

ahv de resultaten van testen  

 Score > 20 seconden op timed-up-and-go-test  

 Of score < 20/28 op Tinetti-test 

 Of score > 14 seconden op timed-chair-stand-test  

 Igv aan voorwaarden voldaan: pt recht op 60 kinesitherapeutische sessies met normale 

tegemoetkoming 

 Regeling geldt voor minimum 2, maximum 3 jaar en is evt hernieuwbaar 

 Aantal behandelingen is onbeperkt maar na > 60 sessies: verminderde 

tegemoetkoming 

 Aanpassen van onderhoudsmedicatie 

o Kritische herbeoordeling medicatieschema (medicatie review) 

 Graduele dosisreductie uitvoeren bv. van benzodiazepines  

 Opstarten van calcium en vitamine D 

 Vit D: botversterkend en spierversterkend effect 

o Aandacht voor correcte toediening, inname en voor nevenwerkingen 

o Informatie geven mbt nevenwerkingen en therapietrouw 

 Orthostatische hypotensie 
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o Concrete aanpak  

 Schrappen uitlokkende medicatie: vaak  

 Diuretica 

 α-blokkers 

 Anti-anginosa  

 Antidepressiva 

 Verhoogde vochtinname en zoutsupplementen 

 Steunkousen 

 Aan te doen in bed al liggend 

 Juiste maat 

 Voldoende hoog (zeker tot boven knie en liefst tot aan taille) 

 Compliantie? 

 Hoogstand hoofduiteinde vh bed (10 – 20°) 

 Op rand vh bed blijven zitten gedurende 5 minuten 

 Zich vasthouden aan stabiel meubelstuk 

 Bewegen met armen en benen terwijl men op rand vh bed zit 

 Vermijden te wandelen bij warm weer 

 Geen bruuske bewegingen maken 

o Medicamenteuze aanpak  

 Evt poging om bepaalde medicatie te schrappen 

 9-α-fluorohydrocortisone  

 Werking: zoutretentie in nieren → stijging BD 

 Startdosis 0,1 mg/d 

 Max dosis 1 mg/d 

 Op te drijven met 0,1 mg 1x/week 

 Bijwerkingen 

 Hypertensie  

 Hypokaliëmie 

 Midodrine  

 Is selectieve α1-adrenerge agonist 

 Dosis: 2,5 – 10 mg 3x/d 

 Contra-indicaties  

 Ernstig hartfalen 

 Urineretentie 

 Uitgesproken hypertensie 

 Evt in combinatie met 9-α-fluorohydrocortisone 

 Niet op markt in België → met gewoon voorschrift te bestellen via internationale 

apotheek maar volledig ten laste vd patiënt 

o Behandeling van postprandiale hypotensie 

 Vermijd copieuze maaltijden 

 Beperk alcoholinname 

 Beperk koolhydraten in maaltijd 

 Vermijd inspanningen en plots rechtstaan vlak na eten 

 Drink koffie  

 Cafeïne heeft gunstig effect in dosis van 100 – 250 mg 3x/d 

 Kop koffie en thee bevat ong 85 respectievelijk 50 mg cafeïne (dus je zou massa’s 

koffie moeten drinken om enig effect te hebben) 

 Gezichtsscherpte en gezichtsveld 

o Bij visusproblemen verwijzing naar oftalmologie  

 Vroegtijdige ingreep voor cataract kan het aantal valincidenten doen dalen 

o Aanraden minimum 1x/jaar controle bij oogarts 

o Wijzen op gevaar gebruik bifocale of progressieve bril als pt aangeeft last te hebben bij 

dragen ervan 

o Voorzie adequate verlichting 

 Voeten en schoeisel 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Geriatrie | 2015 - 2016
  

66 | P a g i n a  
 

o Geef advies bij risicohoudend schoeisel → aanpassen naar  

 Gesloten schoeisel  

 Met stevige, platte zool met reliëf 

o Voetproblemen → doorverwijzing naar podoloog of orthopedisch chirurg bij aanwezigheid  

 Drukpunten 

 Open wonden 

 Diabetes met vermoeden van aantasting diepe gevoeligheid 

 Omgeving en gedrag → correctie van risicofactoren 

 Valangst 

o Informatie geven over risicofactoren 

o Duidelijk maken dat vallen geen inherent gevolg is vh verouderen 

o Alarmsystemen 

 Personenalarm  

 Personenalarm waarop niet meer gedrukt hoeft te worden 

 Camerasysteem 

 Sensor die detecteert wanneer de patiënt uit bed opstaat 

o Opstellen van sociaal vangnet 

o Patiënt leren rechtkomen vanuit lig 

o Dekens leggen in elke kamer waar hij zou kunnen vallen 

 Cognitie → verdere investigatie (neuropsychologisch onderzoek, CT-schedel, …) 

 Gemoedsgesteldheid → opstarten van therapie in overleg met gerontopsychiatrie 

 Osteoporose → reductie vh risico op fracturen 

o Ongeacht aanwezigheid van osteoporose: 1500 mg calcium/dag + 800 E vit D/dag 

 Botversterkend effect  

 Ook reductie valrisico! 

o Bij bewezen osteoporose: aanvullen met osteoporosemedicatie  

 Drangincontinentie → verwijzing naar urologie bij persisterende problemen van incontinentie 

ondanks behandeling van evt urineweginfectie 

 

Richtlijnen voor een geslaagd oefenprogramma 

 Voor slagen van oefenprogramma 

o Belangrijk om oudere te motiveren 

o Oefeningen moeten op permanente basis uitgevoerd worden 

o Bespreken van persoonlijke opvattingen en barrières bij uitvoering  

o Breng ook omgeving vd oudere op hoogte en bespreek belang van therapietrouw 

 Naast specifiek oefenprogramma olv kinesitherapeut: nuttig om ouderen te motiveren tot meer 

algemene lichaamsbeweging 

o Algemene richtlijn voor lichaamsbeweging: ≥ 30 minuten/dag of meer → geleidelijk aan op 

te bouwen 

o Aanbevolen lichamelijke activiteiten voor ouderen: wandelen, aqua gym, tuinieren, 

fietsen/home trainer en Tai Chi 

 In functie van wat haalbaar en veilig is voor oudere 

 Schema moet geleidelijk opgebouwd w ahv realistische, haalbare en uitdagende doelen 

o Beginnen met 5 – 10 minuten 3x/week 

o 30 minuten opsplitsen in episodes van 10 minuten 

o Inbouwen in alledaagse activiteiten (bv. trap nemen ipv lift of halte vroeger van bus 

stappen) 

 Principes van doeltreffend oefenprogramma  

o Type oefeningen: evenwicht, weerstand, uithouding, lenigheid, functionele oefeningen 

o Intensiteit: individueel aangepast en progressief 

o Duur: 30 – 60 minuten, 2 – 3 keer per week, op permanente basis 

o Wie: kinesitherapeut 

o Populatie: ouderen die niet te fit maar ook niet te zwak zijn 

 

EVV = Expertisecentrum Val en fractuurpreventie Vlaanderen: www.valpreventie.be 

http://www.valpreventie.be/
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Besluiten (evidence based) 

 Niet effectief zijn 

o Multifactoriele risico assessment zonder interventie 

o Algemene lage-intensiteit oefenprogramma’s 

o Programma’s enkel gericht op cognitie of gedrag 

o Opvoedkundige programma’s 

o Self-management programma’s 

o Fysieke fixatie (maar ook niet tegenovergestelde)  

 Effectief zijn 

o Evenwicht- en gangtraining en spierversterkende oefeningen 

o Vermindering vd gevaarpunten in thuissituatie 

o Afbouw van psychotropica 

o Multifactorieel risico assessment met gerichte aanpak 

o Vit D en calcium 

o ‘Vroegtijdige’ ingreep voor cataract 

o Community-based: Tai-Chi 

 Grootte vh effect 

o Reductie in valincidenten met 25 – 39% 

o Niet aangetoond welke componenten meest effectief zijn in multidisciplinaire interventie 

gericht op geïdentificeerde risicofactoren 

 

Duizeligheid bij ouderen 

 

Evenwichtsorgaan  

 3 cirkelvormige kanalen: registreren alle draaibewegingen hoofd 

o Bij draaien naar bepaalde kant: normaal die kant geactiveerd en andere geïnhibeerd 

o Horizontaal halfcirkelvormig kanaal → horizontale bewegingen bv. nee-schudden 

o Voorste en achterste kanaal → verticale bewegingen (bv. ja-knikken) en kantelen 

 Utriculus en sacculus 

o Meten  

 Lineaire versnelling 

 Stand hoofd tov zwaartekracht (statisch) 

o Utriculus → vnl  

 Zwaartekracht  

 Versnellingen in horizontale vlak (voor-achter, links-rechts)  

o Sacculus → vnl op- en neerwaartse versnellingen 

 

Normale evenwicht 

 Relatief onstabiel igv rechtstaand 

 Complexe feedback loop 
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o Visus  

 Is belangrijkste sensoriële input 

 Visuele info kan andere info onderdrukken 

 Vnl belangrijk als lokale sensorële input wegvalt bv. bij geamputeerden 

 Toenemende afhankelijkheid vd visus bij verouderen 

 Alleen al door vermindering visus: ouderen meer last van duizeligheid 

 Vestibulair centrum 

 Voor behoud vd standfase minder belangrijk dan visus of proprioceptie 

 Wel zeer belangrijk om visuele fixatie (vestibulo-ocolaire reflex) toe te laten 

 Legt verband tss evenwicht en wat we zien 

 Hierdoor hebben we niet continu gevoel van duizelig of zat te zijn 

 Testen door pt zijn hoofd bewegen terwijl hij kijkt naar bepaald punt in verte 

 Dus we kunnen blik fixeren onafhankelijk van bewegen vh hoofd 

o Proprioceptie 

 Rol vaak onderschat: geeft vitale info betreffende positie vh lichaam in ruimte 

 Oorzaak van gestoorde proprioceptie kan gelegen zijn  

 In perifere polyneuropathie bv. als complicatie van DM  

 In achterstreng bv. achterstrengaandoening tgv vitamine B12 deficiëntie 

 Vnl proprioceptoren in cervicale wervelzuil zijn belangrijk 

 Ernstige cervicale artrose kan proprioceptie aantasten door myelumcompressie 

o Centrale verwerking in vss gebieden 

 Cerebellum 

 Hersenstam 

 Basale ganglia  

 Sensomotorische cortex 

o Output via perifere zenuwen 

o Vestibule kernen hebben verbindingen met 

 Craniale zenuwen  

 N. III 

 N. V  

 N. VI 

 Vestibulo-oculaire reflex 

 Cerebellum 

 Invloed op vestibulo-oculaire reflex 

 Ruggenmerg → posturale controle 

 Cortex → bewust zijn van 

 Positie vh hoofd  

 Stand vh lichaam 

 Assessment vh evenwicht 

o Anamnese 
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o Romberg 

o Dix-Hallpike testen 

o Vestibulaire testen 

 Caloric testing 

 Draaistoel 

o MRI 

 

Fysiologische vertigo 

 Zeeziekte: treedt vnl op als je de horizon niet kan zien 

o Heeft te maken met latentietijd tss wat je ziet en wat evenwichtsorgaan detecteert 

 Achtervolgingsscenes op tv kunnen bij sommige personen vertigo uitlokken 

 

Inleiding duizeligheid 

 Veel verwarring rond betekenis van deze term 

 Duizeligheid: frequent voorkomende klacht bij ouderen 

 Overlap tussen  

o Duizeligheid 

o Syncope  

o Vallen (aantal niet verklaarde valincidenten zijn wsl syncopes) 

 Duizeligheid = subjectief gegeven (persoonlijke perceptie is heel variabel) → aantal vss types  

o Echte vertigo = draaiduizeligheid: sensatie dat  

 Omgeving rond iemand draait  

 Of dat persoon zelf draait 

o Pre-syncope = zwart-worden voor ogen 

 Lichthoofdigheid 

 Zwart w voor ogen (vaak tgv orthostatische hypotensie) 

o Onevenwicht of gevoel van onzekerheid 

 W meestal ernstiger bij staan en stappen  

 Gaat niet gepaard met abnormale gevoelens in hoofd 

o Overige: niet-specifieke klachten → vaak samengaande met angst, paniek, kortademigheid, 

cognitieve-of stemmingsstoornissen 

 

Epidemiologie 

 Klachten van duizeligheid: 6x frequenter bij 75+’ers ivm jongvolwassenen 

 > 80 j: bij tot 50% vd personen met duizeligheid is BPPV oorzaak  

 Vaak ook contribuerende factoren bv. 

o Verminderde visus 

o Bijwerking van medicatie 

o Gestoorde proprioceptie 

 

Oorzaken van duizeligheid 

 Otologische oorzaken 

o BPPV 

o Ziekte van Menière 

o Labyrinthitis = neuritis vestibularis 

o Medicamenteus 

 Neurologische oorzaken 

o CVA van hersenstam of cerebellum 

 Hersenstam: zenuwen van oogbewegingen (n. III, IV en VI) en evenwicht (n. VIII) 

o Verminderde propriocepsis 

 Internistische oorzaken 

o Medicamenteus: toxische medicatie 

o Orthostatische hypotensie 

 Overige 

o Schedeltrauma 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Geriatrie | 2015 - 2016
  

70 | P a g i n a  
 

o Hyperventilatie 

o Paniekaanval 

 

Vss types duizeligheid met oorzaken 

 

Vertigo 

 Mogelijke oorzaken van vertigo 

o Benigne-paroxismale positieduizeligheid of BPPD 

o Ziekte van Menière 

o (Virale?) acute labyrinthitis 

o Toxische medicatie 

o Hersenstam CVA 

o Cerebellaire letsels 

 BPPD 

o Draaiduizeligheid treedt op in aanvallen  

 Duren hooguit 1 minuut  

 Meestal uitgelokt door bepaalde bewegingen bv. omrollen in bed of extensie vd hals 

o Wellicht veroorzaakt door debris in binnenoor (80% achterste semicirculair kanaal) 

o Diagnose: positieve Dix-Hallpike-proef 

 Eerst uitleggen aan pt!!: dat je pt splots gaat neerleggen en dat dat zeer onaangenaam 

gevoel kan geven 

 Pt op onderzoekbank vanuit zittende positie neergelegd met hoofd enigszins overstrekt 

 Procedure w 2x uitgevoerd: 1x met hoofd 45° naar links en daarna met hoofd 45° naar 

rechts gedraaid 

 Igv BPPD: na korte latentietijd van 5 – 10 sec ontstaat bodemwaarts gerichte nystagmus 

(als aangetaste oor naar beneden ligt; dit is ‘torsie-nystagmus’) 

 Bij aandoening linker evenwichtsorgaan: nystagmus bij linksgedraaid hoofd 

 Bij aandoening rechter evenwichtsorgaan: bij rechtsgedraaid hoofd 

o Therapie 

 Milde gevallen: geen therapie vereist 

 Zelflimiterend karakter vd aandoening 

 Wel aanraden: bewegingen zeker niet vermijden 
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 Ernstigere gevallen: epleymanoeuvre 

 Uitvoering 

 Arts draait hoofd vd zittende patiënt over 45° naar aangedane (bv. hier Re) zijde 

 Vervolgens w patiënt snel neergelegd met hoofd gedraaid naar die kant → 

afhangend over rand vd onderzoekbank  

 Vervolgens w hoofd 90° naar andere zijde (bv. hier Li) gedraaid en vervolgens 

doorgedraaid totdat dat oor (bv. hier Li) parallel is aan de grond 

 Ten slotte w patiënt weer teruggebracht in zittende houding 

 Elke houding: 30 – 60 sec volgehouden 

 Manoeuvre: 3x herhaald 

 Is eenvoudig manoeuvre → kan ook thuis door patiënt zelf w uitgevoerd 

 MAAR supervisie door arts of fysiotherapeut gewenst want soms ernstige 

duizeligheid en misselijkheid mogelijk 

 Medicamenteuze behandeling voor misselijkheid is dan geïndiceerd  

 80% vd gevallen: deze behandeling effectief 

 Want werkt enkel igv BPPV in posterior kanaal 

 Recidieven: bij 30% vd patiënten met BPPD  

 Ziekte van Menière 

o Veroorzaakt door oedeem in endolymfische zak en endolymfisch kanaal (hydrops labyrinthi) 

o Aandoening gekenmerkt door  

 Oorsuizen 

 Verminderd gehoor  

 Episodes van vertigo 

o Verloop ziekte 

 Met toenemende leeftijd: vertigo-episodes minder uitgesproken  

 Uiteindelijk geen acute episodes meer → eerder continu gevoel van onevenwicht 

 Acute labyrinthitis 

o Etiologie: niet duidelijk (viraal of vasculair?) 

o Kenmerkend: plots optreden van vertigo + nausea en braken 

o Verloop 

 Duurt enkele weken  

 Geleidelijke verbetering 

 Toxische medicatie 

o Aminoglycosiden 

o Salicylaten 

o Lisdiuretica 

 

Presyncope 

 Dreigende bewusteloosheid 

 Ikv cerebrale hypoperfusie 

o Dus niet altijd iets te maken met evenwichtsorgaan 
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 Vaak is dit orthostatische hypotensie (maar kan soms begin zijn van vasovagale syncope) 

 

Onevenwicht 

 Gevoel van onzekerheid 

o Ernstiger bij staan en stappen 

o Geen abnormale gevoelens in het hoofd 

 Uiteenlopende verklaringen: alle pathologieën die van belang zijn voor balans en mobiliteit 

kunnen aan basis vh probleem liggen 

o Visusstoornissen 

o Polyneuropathie (diabetes mellitus)  

o Medicatie (benzodiazepinen, antidepressiva, …) 

 

Overige 

 Lichthoofdigheid anders dan vertigo, presyncope en onevenwicht 

 Vaak gepaard met angst, paniek, kortademigheid, cognitieve of stemmingsstoornissen 

 Dergelijke continue vage klachten: kaderen vaak in depressie 

 

Evaluatie duizeligheid 

 Karakter vd klachten: anamnese 

 Duur 

o Igv amper enkele seconden: wellicht psychisch bepaald 

o Recurrerend maar < 1 minuut: BPPV 

o Eén episode die minuten – uren duurt 

 Migraine  

 Transiënte ischemie vd hersenstam 

o Recurrerende episodes die enkele uren duren: ziekte van Menière  

o Ernstige vertigo die dagen kan aanhouden 

 Acute labyrinthitis  

 CVA vd hersenstam of cerebellum 

 Positiegebonden 

o Elke vertigo w erger bij beweging vh hoofd 

o BPPV: typisch uitgelokt door specifieke hoofdbewegingen (nekextensie, …) 

o Van lig naar stand: orthostatisme 

o Recent halstrauma met persisterende nekpijn: suggestief voor evt dissectie vd a. 

vertebralis → ischemie vd hersenstam  

 Begeleidende symptomen 

o Ziekte van Menière 

 Oorsuizen  

 Verminderd gehoor 

o Labyrinthitis 

 Oorsuizen 

 Verminder gehoor  

 Nausea en braken 

o Neurologische tekens: hersenstam of cerebellaire problematiek 

o MS: andere neurologische tekens 

o Migraine  

 Hoofdpijn 

 Fotofobie 

o Nausea en braken: aspecifiek 

 Medische voorgeschiedenis 

o Migraine 

o Ziekte van Menière 

o Aanwezigheid van risicofactoren voor CVA 

 Arteriële hypertensie 

 Diabetes mellitus 
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 Rookgedrag 

 VKF  

 Medicatie 

o Aminoglycosiden 

 Bij hoge dosissen 

 Bloedspiegel opvolgen en binnen therapeutische grenzen houden! 

o Salicylaten 

o Lisdiuretica 

o Antidepressiva 

o Sedativa 

o Antiparkinsonmedicatie 

o Antihistaminica → effect op visus waardoor ook duizeligheid mogelijk 

o … 

 Psychische problemen 

 

Behandeling van duizeligheid 

 Eerst: diagnose  

 BPPV 

o In milde gevallen geen therapie vereist: zelflimiterend 

o Epley-manoeuvre  

 Effectief in 80% vd gevallen 

 Recidief bij ong 30% 

o Betahistine? → niet zo geweldig effect 

 Menière 

o Diuretica en zoutrestrictie 

o Betahistine (histamine-analoog)? → niet zo geweldig effect 

 Presyncope 

o Oorzakelijke therapie 

o Conservatieve maatregelen (ong zoals orthostatische hypotensie bv. op rand bed blijven 

zitten tot duizeligheidsklachten weg zijn) 

o Medicamenteus 

 Onevenwicht → behandeling onderliggende oorzaak 

 Overige 

o Medicatie steeds nakijken  

o Orthostatisme aanpakken 

o Antidepressiva? 

 Kunnen plaats hebben indien stemmingsstoornissen belangrijke rol spelen 

o Benzo’s? 

o Cave psychofarmaca geven vaak BD-daling, verwardheid, QT-verlening, aritmieën, … → 

proberen vermijden 

 

Syncope bij ouderen 

 

Inleiding 

 Syncope = plots en transiënt verlies van bewustzijn 

o Vergezeld van verlies van posturale tonus  

o Gevolgd door snel en volledig herstel 

 Meemaken van syncope is alarmerend  

o Voor persoon zelf  

o Voor degenen die getuige zijn van deze gebeurtenis 

 Oorzaak syncope  

o Meestal goedaardig en zelflimiterend 

o Kan symptoom zijn van ernstige onderliggende aandoening 

 Bij ptn met onderliggend hartlijden: optreden syncope kan voorbode zijn van plotse dood 

 Gevolgen syncope 
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o Traumata bij 17 – 35% vd patiënten die syncope doormaken 

 Botfracturen bij 5 – 7% oudere ptn met syncope 

 Syncope bij 1 – 5% auto ongevallen 

o Psychologische gevolgen: mensen krijgen angst 

o In algemene populatie 

 Belangrijke reden voor opname op spoed (3% vd bezoeken aan spoedgevallen)  

 Belangrijke oorzaak voor opname in ziekenhuis (1 – 6% vd opnames) 

 Voorkomen 

o 80% ptn met syncope: > 65j 

o Vrouwen: meer risico dan mannen  

o Risico stijgt opvallend met leeftijd 

o Bij ambulante, thuiswonende ouderen 

 Incidentie van syncope 6,2/1.000 personen/jaar  

 Sterke stijging > 80 jaar  

 16,5/1.000 mannen/jaar 

 19,5/1.000 vrouwen/jaar 

 

Oorzaken van syncope bij ouderen 

 

European Society of Cardiology → classificatie van oorzaken van syncope 

 Neuronaal gemedieerd = reflexsyncope 

o Vasovagale syncope 

o Sinus caroticus overgevoeligheid 

o Situationele syncope (bv. acute bloeding, hoesten, niezen, GI stimulatie, mictie, na 

inspanning, postprandiaal, …) 

o Glossopharyngeusneuralgie 

 Orthostatische hypotensie 

o Deficiëntie vh autonoom zenuwstelsel 

 Primair  

 Multisysteem atrofie 

 Parkinson 

 Pure autonome neuropathie 

 Secundair  

 Diabetische neuropathie 

 Amyloïdneuropathie 

o Postprandiaal  

o Na inspanning 

o Medicatie- en alcohol geïnduceerde orthostatische hypotensie  

o Volumedepletie 

 Cardiale arythmieën als primaire oorzaak 

o Sinusale ritmestoornissen (brady/tachy-syndroom)  

o AV-geleidingsstoornissen  

 Behandeling: pacemaker 

o Paroxysmale supraventriculaire en ventriculaire tachycardie  

o Defect van implanteerbare apparaten (pacemaker, ICD)  

o Medicatie-geïnduceerde arrythmieën  

 QT-interval!!! 

 Structureel cardiaal of cardiovasculair lijden 

o Kleplijden (typevoorbeeld: aortaklepstenose)  

o Acuut myocardinfarct 

o Obstructieve cardiomyopathie (niet zo frequent) 

o Atriaal myxoma (niet zo frequent) 

o Acute aortadissectie (weinig frequent) 

o Pericarditis of pericardtamponade (zelden) 

o Longembool of acute pulmonale hypertensie 
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 Wél frequent (oa ptn die pas geopereerd zijn) 

 Symptomen 

 Dyspnoe 

 Restrosternale pijn 

 Technische onderzoeken 

 ECG kan afwijkend zijn 

 D-dimeren gestegen 

 Maar niet zo vaak oorzaak van syncope: enkel igv zuurstoftekort voor hersenen  

 Cerebrovasculair: steal syndromen (bv. subclavian steal syndrome) 

 Neurologisch 

o TIA/CVA 

 In posteriorgebied (a. cerebri posterior) 

 Klassiek CVA: slechts zelden 

o Epileptisch insult → geen daling debiet maar problemen puur elektrisch in hersenen 

 Metabool 

o Hypoglycemie 

o Intoxicatie 

o Hypoxie 

o Hyperventilatie 

 

Ouderen 

 Oorzaken grotendeels zelfde als in jongere populatie maar  

o Vnl verschillen in belangrijkheid: frequentste oorzaken bij ouderen 

 Orthostatische hypertensie 

 Sinus caroticus hypersensitiviteit 

 Vasovagale syncope  

 Aritmieën  

o Mineure uitlokkende factoren bij ouderen kunnen voldoende zijn om syncope uit te lokken 

 Is niet geval bij jongere personen  

 Heeft te maken met fysiologische veranderingen die met veroudering gepaard gaan 

 Tekst hierna: vnl vnste oorzaken bij ouderen verder uitgewerkt 

o Nadruk vnl op eigen kenmerken van syncope bij ouderen → belang vd verzamelgroep 

neurocardiovasculaire instabiliteit 

 Onder deze verzamelnaam horen 

 Vasovagale syncope  

 Orthostatische hypotensie 

 Sinus caroticus hypersensitiviteit  

 Situationele syncopes 

 Vss entiteiten komen vaak samen voor en overlappen gedeeltelijk  

 Neurocardiovasculaire instabiliteit komt frequenter voor bij cognitief beperkte ouderen: 

vnl ptn met 

 Ziekte van Alzheimer  

 Lewy-body dementie 

o Bij ouderen ook frequent onderliggend cardiaal probleem aanwezig → cardiale oorzaken van 

syncopes ook belangrijk 

 

Orthostatische hypotensie 

 Orthostatische hypotensie: verantwoordelijk bij 30% vd syncopes bij ouderen  

o Gevolg van onvoldoende perifere VC als antwoord op orthostatische stress 

o Vrij goedaardig 

o Criterium: tijdens eerste 3 minuten in staande positie 

 Daling systolische bloeddruk ≥ 20 mmHg 

 Of daling diastolische bloeddruk ≥ 10 mmHg  

 Of daling systolische bloeddruk tot < 90 mmHg 

o Voorkomen neemt toe met leeftijd  
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o Oorzaken 

 Wijst meestal op deficiëntie van autonoom zenuwstelsel  

 Bv. multisysteem atrofie, DM, Parkinson, versterkend effect medicatie, leeftijd 

 Reactie hart? 

 Meest typische gevallen: reflextachycardie afwezig ondanks daling vd bloeddruk 

 Mildere gevallen: wel tachycardie maar onvoldoende om BD op peil te houden 

 Meestal ook andere uitingen van falen AZS → veel voorkomende symptomen zijn bv. 

 Obstipatie 

 Urine incontinentie gecombineerd met onvolledige mictie 

 Impotentie  

 Verminderd zweten 

 Volumedepletie: bloeding, excessieve diurese 

 Medicatie bv. ACE-I, β-blokkers, diuretica, … 

o Vroege en late orthostatische hypotensie 

 Vroege orthostatische hypotensie = initiële hypotensie die kan optreden binnen 15 

seconden na rechtstaan  

 Wsl eerder tijdelijke mismatch tss hartdebiet en perifere vasculaire weerstand 

 Onevenwicht herstelt zich snel → eigenlijk geen deficiëntie van AZS (eerder tgv 

volumedepletie of medicatie) 

 Late orthostatische hypotensie (uitgestelde vorm) 

 Hypotensie treedt pas op na > 3 minuten rechtstaan 

 2 vormen falen AZS 

 Centraal bv. Parkinson en alle Parkinson+ symptomen (systeematrofieën) 

 Perifeer bv. polyneuropathie door diabetes  

 Postprandiale hypotensie 

o Variant van orthostatische hypotensie 

o Mechanisme is vergelijkbaar met dat van orthostatische hypotensie 

 Na maaltijd: pooling bloed in splanchnische circulatie → gevolgen  

 Verminderde veneuze retour naar hart → daling vd preload 

 Daling van perifere vasculaire weerstand 

 Kan bij ouderen met (relatieve) dysfunctie van AZS voldoende zijn om belangrijke daling 

van BD te veroorzaken 

 

Sinus caroticus hypersensitiviteit of sinus caroticus syndroom 

 Sinus caroticus hypersensitiviteit (SCH) 

o Belangrijke maar vaak gemiste oorzaak van syncope en presyncope bij ouderen 

 Literatuur zegt dat dit frequente oorzaak is maar eigenlijk ziet prof dit zelden 

o Voorkomen 

 < 40 j: praktisch onbekend 

 Centra waar routinematig carotismassage uitgevoerd w bij alle ouderen die consulteren 

owv syncope → syncope in 20 – 40% vd gevallen tgv sinus caroticus hypersensitiviteit 

 Mannen > vrouwen 

o Definitie: onmiddellijk na carotismassage 

 Optreden sinuspauze van > 3 seconden (cardio-inhibitoire SCH)  

 Of daling van systolische bloeddruk van ≥ 50 mmHg (vasodepressor SCH)  

 Normale werking van sinus caroticus = hoge druk baroreceptor 

o Stimulatie van baroreceptoren → verminderde outflow naar orthosympatisch zenuwstelsel 

en verhoging van vagale tonus (parasympatisch ZS) 

o Uiteindelijke effect: verlaging van bloeddruk dmv perifere vasodilatatie en bradycardie 

 Bij ouderen met SCH: mineure mechanische stimulatie vd carotisstreek lokt al voldoende 

reactie uit om belangrijke val in bloeddruk te veroorzaken 

o Typische uitlokkers 

 Torsie van nek 

 Dragen van kleding met te nauwe halsopening (das, rolkraag) 

o Bij ouderen met VG niet-accidenteel vallen: prevalentie van SCH van 45% 
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 Itt slechts 13% van ouderen die niet gevallen zijn 

o Tijdens carotismassage kan bij 27% vd "vallers" syncope uitgelokt worden 

 Bij "niet-vallers" is dit niet zo 

 SCH kan worden onderverdeeld in 3 vormen 

o Cardioinhibitorische vorm = meest frequent 

o Vasodepressor vorm  

 Eerder zeldzaam 

 Moeilijkheid om pure vasodepressor vorm objectief vast te stellen 

o Gemengde vorm 

 

Vasovagale syncope 

 Werd lang verondersteld zeldzaam fenomeen te zijn bij ouderen 

o Tot uitvoeren van tilt-test ook bij ouderen zijn ingang vond 

o Exacte incidentie blijft voorlopig onbekend maar wsl nog steeds onderschat 

 Onderwerp blijft controversieel en weinig begrepen 

o Klassieke vasovagale syncope  

 Uitgelokt door emotionele of orthostatische stress 

 Bij ouderen minder frequent ivm jongere populatie 

o Bij ouderen: atypische presentaties meer frequent 

 Typische prodromale symptomen (zweten, nausea, oorsuizen)  

 Slechts heel kortdurend  

 Of zelfs afwezig  

 Ook uitlokkende factoren: moeilijker te achterhalen en minder typisch dan bij jongere 

personen 

 Diagnose  

o Meestal door  

 Exclusie van andere oorzaken  

 Of positieve tilt-test 

o Als rekening w gehouden met atypische presentatie van vasovagale syncope bij ouderen: 

blijkt veel frequenter verklaring te zijn voor syncopes 

 Oorzaak 

o Bij ong 50% vd ptn met vasovagale syncopes: uitlokkende factor is medicamenteus (vnl 

cardiovasculaire medicatie) 

o Bij ouderen: ook situationele syncopes frequent 

 Terwijl dit in jongere populatie eerder zeldzaamheid is 

 Typische triggers  

 Mictie 

 Defaecatie 

 Slikken 

 Hoesten  

 Niezen 

 Cave inspanning kan situationele syncope geven maar kan ook door cardiale syncope: 

respectievelijk zonder gevaar en heel gevaarlijk! 

 Pathofysiologie van vasovagale syncope: nog onvolledig gekend → algemeen denkt men dat 

primum movens: veneuze pooling van bloed in OLM 

o Wel vss leeftijdsgebonden factoren die kunnen bijdragen tot ontstaan vasovagale syncopes 

o Vaak coëxistentie met  

 Sinus caroticus hypersensitiviteit  

 Orthostatische hypotensie 

o Ouderen: vaker  

 Comorbiditeit  

 Inname multipele medicaties 

 

Cardiale oorzaken van syncope → ingedeeld in 

 Cardiale aritmieën 
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o Ritmestoornissen: bij 20% vd syncopes bij ouderen als oorzaak aangeduid  

o Zowel brady- als tachyaritmieën kunnen aanleiding geven tot syncopes 

o MAAR 

 Ook veel aritmieën bij asymptomatische ouderen  

 80 – 90% vd patiënten met (tachy)aritmieën: asymptomatisch 

 Registratie ritmestoornissen op ambulante Haltermonitor zonder syncope op dat 

moment kan toevallig zijn → brengt weinig bij 

 Bij optreden symptomen: slechts in 13% vd gevallen gecorreleerd met ritmestoornis 

 Zwakke relatie tss klachten vd pt (duizeligheid en syncope) en specifieke aritmieën 

o Ritmestoornissen kunnen dus enkel aangewezen w als (enige) oorzaak van syncopes als  

 Tijdens event aritmie geregistreerd kan w  

 Tijdens ambulante monitoring symptomen optreden (duizeligheid, presyncope of 

syncope) samen met aritmieën 

o Types aritmieën 

 Geleidingsstoornissen: infrequent enige oorzaak van syncopes bij ouderen 

 Sinusknoopziekte = sick sinus syndrome (SSS) 

 Bij ouderen frequente oorzaak van syncopes 

 Tachyaritmieën 

 Hieronder verstaat men 

 Supraventriculaire tachycardie (oa VKF met snelle geleiding naar ventrikels) 

 Ventrikel tachycardie 

 Ook vaak asymptomatisch 

 Meest frequente symptoom: palpitaties  

 Belang van goede anamnese 

 Vooral bij ptn met geassocieerd (ischemisch) hartlijden of cardiomyopathie: altijd 

bedacht zijn op episodes van non-sustained VT als oorzaak van syncope 

 Ongeveer enige oorzaak van syncope die slechte prognose heeft owv risico op 

plotse dood 

 Structurele cardiale of cardiopulmonale aandoeningen 

o Bv. aortaklepstenose 

o KO: laat niet toe ernst vd AS adequaat te objectiveren → echocardiografie wel 

 

Evaluatie van ouderen met syncopes 

 

Inleiding 

 Belangrijkste doel bij evaluatie: uitsluiten van cardiale oorzaak  

o Want is enige oorzaak van syncope die gepaard gaat met  

 Verhoogde mortaliteit  

 Risico op plotse dood 

o Belangrijkste predictor: aanwezigheid van hartlijden in VG 

 Vnl ouderen zijn meestal reeds jaren gekend met hartlijden → syncope is meestal niet 

eerste presentatie 

 Bij ptn bij wie oorzaak voor syncope gevonden kan w: in 60 – 80% vd gevallen obv  

o Anamnese (en hetero-anamnese) 

o Klinisch onderzoek 

o Klassiek 12-afleidingen ECG 

 Alle bijkomende technische onderzoeken: enkel op indicatie 

 

Anamnese van syncope: aantal zaken moeten systematisch nagevraagd worden 

 Aantal episodes van syncope 

o Belangrijk want bij goedaardige oorzaken  

 Meestal eenmalige syncopes  

 Of vss episodes over verloop van jaren  

o Risico op recidief: hangt grotendeels af van aantal episodes 

 Geassocieerde symptomen en prodromen 
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o Indien aanwezig: zeer suggestief voor vasovagale syncope 

o Bij ouderen 

 Kunnen heel kortdurend of afwezig zijn 

 Vaak amnesie voor voorval en dus ook voor prodromale symptomen 

o Dyspnee → wijzen richting longembolen 

o Aan cardiale oorzaak denken igv 

 Retrosternale pijn 

 Palpitaties 

o Vasovagaal 

 Prodromen: zweten, warm, nausea  

 Doch meestal afwezig bij ouderen 

o Aritmie 

 Palpitaties 

 Korte/afwezige prodromen 

 Uitlokkende factoren  

o Kunnen bij ouderen wat anders zijn dan in jongere populatie 

o Typische emotionele stimuli die vasovagale syncope uitlokken: bij ouderen meestal niet zo 

duidelijk aanwezig 

 Bv. pijn, warmte, lang rechtstaan, drukte, wierook in kerk, kapper onder haardroger, … 

 Ook frequent zonder prodromen 

o Situationele syncopes 

 Frequenter bij ouderen  

 Bv. mictie, defaecatie, slikken of hoesten 

o Bewegingen vd hals of dragen van nauwe halsuitsnijdingen of dassen  

 Handteken van sinus caroticus hypersensitiviteit 

 Ook minder uitgesproken mechanische stimulatie van carotisstreek kan voldoende zijn 

om syncope uit te lokken 

 Bv. over schouder kijken, scheren 

 Vaak maakt patiënt zelf geen associatie → omstandigheden expliciet navragen  

o Plots rechtkomen vanuit liggende positie → pleit voor orthostatische hypotensie 

o Syncope tijdens inspanning  

 Verdenking cardiale oorzaak → alarm!!! 

 Maar kan ook vasovagaal zijn 

o Syncope in liggende positie → verdenking cardiale oorzaak! (vnl aritmieën) 

o Relatie met maaltijd: postprandiale hypotensie mstl binnen 15 – 60 min na maaltijd 

 Duur vh bewustzijnsverlies 

o Belangrijk om risico op cerebrale schade in te schatten 

 Meestal kort (algemeen < 5 min, meestal < 30 sec) 

 Verlengd bewustzijnsverlies → pleit in richting van  

 Aortastenose  

 (of epilepsie-aanval) 

 Bewustzijn recupereert onmiddellijk bij neerliggen bij 

 Aritmieën 

 Neurocardiovasculaire instabiliteit 

o Tijdens BWZ verlies 

 Vasovagaal: zweten en bleek 

 Cardiaal: cyanosis 

 Epilepsie: hoofd draaien, tongbeet, schokken ledematen 

o Nausea, bleekheid en zweten na herwinnen bewustzijn wijzen op verhoogde vagale tonus 

 Postdromaal 

o ± snelle recovery igv cardiale aritmie 

o Langere recovery igv vasovagaal: moe en slaperig tot (enkele) uren  

 Altijd medische VG en medicatie navragen 

o Zeker cardiale VG is belangrijk! 

o Vnl bij ouderen speelt medicatie belangrijke rol in pathogenese van syncopes 
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 Vnl cardiovasculaire medicatie 

 Ook andere medicatie met anticholinerge of antidopaminerge (neven)werkingen  

 

Klinisch onderzoek voor syncope 

 Grondig klinisch onderzoek met uitvoering van enkele specifieke tests: heel belangrijk 

 Allereerst vitale parameters bepalen 

o Bloeddruk: liggend en staand 

 Om aanwezigheid van orthostatische hypotensie aan te tonen 

 Terwijl ook pols meten 

o Pols  

 Regelmatig of onregelmatig 

 Frequentie 

 Zwak of sterk 

o Ademhalingsfrequentie 

o Temperatuur  

o Percutane zuurstofsaturatie 

 Routine klinisch onderzoek 

o Vnl corauscultatie van belang 

 Souffles kunnen wijzen op 

 Kleppathologie 

 Obstructieve cardiomyopathie  

 Hartfalen 

o Klinische tekens van hartlijden: actief nakijken  

o Ausculteren van carotiden op zoek naar vaatgeruisen: van groot belang 

 Als verklaring voor syncope 

 Om risico van carotismassage in te schatten 

o Ook nakijken 

 Anemie 

 Cyanose 

 Tekens van infectie 

 Vullingsstatus (dehydratatie of eerder overvulling)  

o Focale neurologische uitval bv. scheve mond, verminderd bewustzijn, … 

 Carotismassage: minstens 3 sec druk uitoefenen thv sinus caroticus 

o Weinig gebruikt in routine evaluatie van pt met syncope maar geeft op eenvoudige manier 

in vele gevallen sleutel tot diagnose 

o Contra-indicaties 

 MI of stroke < 3 maanden  

 Carotisgeruis 

 Veel discussie over risico op cerebrale ischemie uitgelokt door carotismassage bij ptn 

met carotisstenose 

 Algemeen: igv klinisch geen geruis over carotiden → risico uitermate klein  

 Indien dan toch nog symptomen: meestal van tijdelijke aard 

o ECG monitoring 

o Besluiten tot diagnose sinus caroticus hypersensitiviteit igv bij carotismassage  

 Pauze van ≥ 3 sec 

 Of daling van systolische bloeddruk van ≥ 50 mmHg 

 Of combinatie van beiden 
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Obv anamnese en klinisch onderzoek: aanwijzing of er cardiale of neurogene oorzaak is 

 

Technische investigaties voor syncope 

 Diagnose stellen: meestal voldoende aan 

o Anamnese 

o Klinisch onderzoek  

o 12-afleidingen ECG  

 Andere onderzoeken w gestuurd door bevindingen bij anamnese, KO en ECG 

 Klassiek 12-afleidingen ECG 

o Op tijdstip van registratie: syncope meestal voorbij → evt transiënte ritmestoornis kan niet 

meer w aangetoond 

o Enkele afwijkingen op ECG die sterke argumenten zijn voor cardiale oorzaak van syncope 

 Sinusbradycardie 

 2e- of 3e-graads AV-blok 

 Bundeltakblok of fasciculair blok 

 Verlengd QT-interval 

 Hypertrofie 

 Tekens van doorgemaakte ischemie 

 Frequente (ventriculaire) extrasystolen 

 Laboratoriumonderzoeken 

o In jongere populatie: brengt weinig bij in evaluatie 

o Maar bij ouderen: elke ziekte kan atypisch presenteren 

 Bv. syncope kan 1e uiting zijn van anemie of sepsis 

 Daarom screeningslaboratoriumonderzoek bij ouderen wel nuttig 

o Standaard onderzoeken 

 Complet formule 

 CRP 

 Stolling 

 Lever- en nierfunctie 

o Cardiale enzymes 

 Routinematig bepalen zonder argumenten voor cardiale ischemie: niet nuttig 

 Wel nuttig igv 

 Syncope gepaard met retrosternale pijn of dyspnee 

 Gekende cardiale pathologie 

 24 uur Holter-monitoring 

o W nog standaard bij ouderen met onverklaarde syncopes gebruikt 

o Maar nut niet aangetoond: draagt slechts zelden bij tot diagnose van syncope! 

 Ritmestoornissen 

 Heel frequent bij ouderen  

 Registratie ervan op monitor komt slecht overeen met optreden van symptomen 

 Symptomen meestal niet frequent genoeg om op te treden tijdens duur van 

registratie 
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 Uitbreiden naar 48u of zelfs tot week vergroot wel kans op positieve diagnose 

 Tilt-test: belangrijke rol in diagnose van neurocardiovasculaire instabiliteit  

o Maar meeste oudere mensen verdragen dit niet dus w hier zelden of nooit voor 

doorgestuurd 

o Voor bestaan van deze techniek: vasovagale syncope beschouwd als zeldzame oorzaak van 

syncope bij ouderen 

 Wsl door afwezigheid van typische prodromale symptomen 

o Hoewel positieve respons bij tilt-test neemt af met leeftijd maar toch  

 Bij 39% vd 65 – 79 jarigen: tilt test geleid tot diagnose 

 Bij 23% vd 80+’ers: tilt-test geleid tot diagnose 

 Volgende onderzoeken behoren niet meer tot standaardonderzoeken → enkel doen als er obv 

voorgaande argumenten in bepaalde richting bestaan 

o Echocardiografie 

 Bij enige verdenking op cardiale oorzaak vd syncope → nuttig om anatomische en 

functionele status vh hart na te kijken 

 Bij gekend hartfalen of cardiomyopathie → huidige status vergelijken met vroegere 

registraties 

o EEG: enkel nuttig igv verdenking op epileptisch insult als oorzaak van bewustzijnsverlies 

o CT hersenen 

 Noodzaklijk igv blijvende neurologische uitval  

 Bij zekere diagnose van syncope: nut niet aangetoond 

o Bijkomende testen uitsluitend op indicatie 

 RX thorax 

 Inspanningstest 

 V/Q-scan (of CT angio): voor longembolen 

 Elektrofysiologisch onderzoek  

o Event-recording = theoretische mogelijkheid  

 Igv sterk vermoeden dat syncope berust op onderliggende ritmestoornis maar men kan 

event niet documenteren tijdens klassiek halteronderzoek → pt gedurende langere tijd 

monitoren 

 Klassieke event-recorders 

 R-test: slechts 1 kanaal  

 Kan geprogrammeerd w om gedurende 7 dagen bepaalde erg trage of erg snelle 

ritmes te detecteren en stockeren 

 Pt kan toestel zelf 10-tal keer activeren als hij iets abnormaal voelt 

 Daarom sprake van ‘event-recording’ 

 Bij activatie: toestel registreert ritme van 20 sec voor tot 20 seconden na 

activatie 

 Vista™: registreert elektrocardiogram op 2 kanalen gedurende volledige week 

 Uitlezen van Vista™ is erg arbeidsintensief 

 Ook belangrijk dat pt zorgvuldig noteert wanneer hij wat gewaarwordt 

 RevealTM = implanteerbare toestellen: onderhuids ingeplant  

 Actieradius van meerdere jaren 

 Registratie 

 Geprogammeerd om abnormaal snelle of trage ritmes te registreren  

 Ook door patiënt zelf geactiveerd → dan stockeren ze ritme gedurende  

 15-tal minuten voor activatie 

 Tot enkele minuten na activatie 

 

Syncope bij ouderen: eigen aanpak 

 Vaak synergistische werking van vss leeftijds- en ziektegebonden beperkingen die cerebrale 

perfusie bedreigen 

 Atypische presentatie → etiologie niet altijd duidelijk 

 Leeftijdsgebonden fysiologische veranderingen 

o Vermindering vd baroreflex gevoeligheid 
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o Regulatie vh extracellulair volume 

 Comorbiditeit 

 

Wie met syncope dringend doorsturen? 

 Alarmsymptomen 

o Wijzende op cardiale of pulmonale pathologie 

 Dyspnee 

 Retrosternale pijn 

 Gekend hartlijden 

 Oedemen en tekenen hartfalen 

o Persisterende hypotensie 

o Langdurend 

o Recidief 

o Verwardheid 

o Neurologische symptomen (schokken, urine verlies, uitval, …) 

o Syncope op ongewone momenten 

 In lighouding 

 Tijdens inspanning 

 Bij ongeval 

 ECG 

o VT 

o Breed QRS 

o Bradycardie 

o Verlengd QT-interval 

 

Behandeling van syncope 

 Behandeling van syncope: niet altijd eenvoudig 

o Bij duidelijke diagnose: onderliggende oorzaak w behandeld 

o Vaak is syncope multifactorieel bepaald → aandacht aan  

 Algemene gezondheidstoestand 

 Functionaliteit 

 Cognitie 

 Comorbiditeit 

 Polyfarmacie 

 Metabole oorzaken  

o Bv. hypoglycemie of hypoxie 

o Moeten gecorrigeerd worden (geldt ook voor anemie of hypovolemie) 

 Iatrogene oorzaak → vaak medicamenteus 

o Proberen uitlokkende medicatie in dosis te reduceren of helemaal te stoppen 

 Vasovagale syncope  

o Geruststelling 

o Pt dadelijk laten gaan liggen (met benen naar omhoog)  

o Farmaca (β-blockers, SSRI, …) weinig effect 

o Eventueel ‘Tilt training’ in later stadium 

o Informatie over vermijden uitlokkende triggers  

 Bv. drukte, langdurig rechtstaan, dehydratatie, … 

 Orthostatische hypotensie  

o Acuut 

 Neerliggen met benen omhoog 

 Benen kruisen of op hurken zitten indien mogelijk → daling bloedvolume OL 

 0,5 L water snel (3 – 4 minuten) drinken  

 Indien mogelijk! want cave verslikken 

 Verhoogt BD binnen 5 – 15 minuten bij JONGE mensen 

o Latere: preventie 

 Pt inlichten over te nemen voorzorgen 
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 Traag en voorzichtig rechtkomen 

 Vnl ’s morgens  

 3 – 5 min rechtzitten alvorens recht te staan 

 Geen bruuske bewegingen maken 

 Verhogen vh bedhoofdeinde 

 Draaien met polsen en dichtknijpen vd handen vooraleer recht te komen 

 Alcohol beperken 

 Tas koffie na eten  

 Actieve levensstijl 

 Medicatie aanpassen  

 Kritische blik op medicatie nodig 

 Vochtbalans: evt ondervulling behandelen 

 Zout + vocht: per dag 

 Tot 10 g NaCl  

 2 L water 

 Cave overvulling 

 Steunkousen: gebruik overwegen 

 9-α-fluorohydrocortisone en/of midodrine 

 9-α-fluorohydrocortisone: beginnen met lage dosis → geleidelijk stijgen 

 Tot er geen orthostatische hypotensie meer is  

 Maar niet te snel want anders stijging diastolische BD en willen we ook niet 

 Geen bewezen effect: β-blokkers, NSAID, effortil 

o Vaak hebben deze patiënten een systolische hypertensie die best behandeld w 

 Cardiale problematiek: beleid in overleg met dienst cardiologie bepaald  

o Behandeling ifv onderliggende oorzaak 

o Anti-aritmica stoppen/starten/aanpassen 

o Overwegen van pacemaker of implantable-cardioverter-defibrillator (ICD) 

o Klepchirurgie (oudere mensen moeten hiervoor op voorhand goed geselecteerd w) 

o … 

 Bij sinuscaroticusovergevoeligheid (type cardioinhibitorisch) als mogelijke oorzaak van 

onverklaarbare val: pacemakerimplantatie kan leiden tot  

o Vermindering vh aantal valincidenten  

o Vermindering syncopefrequentie 

 

Algemene samenvatting duizeligheid en syncope 
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Verwardheid 

 

Definitie 

 Definities delirium  

o DSM IV criteria: acuut psycho-organisch syndroom waarbij BWZ-stoornissen optreden  

 Met verandering in  

 Aandacht 

 Concentratie 

 Waarneming  

 Gedrag  

 Met wisselend verloop (kan kort/lang duren) 

 Waarvoor op eerste plaats somatische oorzaak moet gezocht w  

o Stoornis vh bewustzijn gekenmerkt door min of meer plots (binnen uren tot dagen) 

ontstane verwardheid  

 Die wisselend verloop kent over dag  

 Komt vnl voor bij ouderen die gehospitaliseerd w (maar niet uitsluitend) 

 Mogelijke symptomen 

o Verminderd vermogen om aandacht ergens op te richten en vast te houden  

o Veranderde cognitie 

 Incoherent denken 

 Geheugenstoornis 

 Onsamenhangende spraak  

 Desoriëntatie 

o Wanen en hallucinaties 

o Activiteit? → 2 extremen mogelijk 

 Hyperactief: motorische onrust  

 Hypoactief: slaperigheid tot (sub)coma  

 Delirium is per definitie organisch-psychiatrisch ziektebeeld  

o Gevolg van cerebrale ontregeling 

o Meestal veroorzaakt door acute somatische onderliggende aandoening of (mis)gebruik van 

geneesmiddelen 

 Delirium gaat gepaard met  

o Langere hospitalisatieduur 

o Toegenomen morbiditeit  

o Meer mortaliteit 

 

Epidemiologie en diagnostische criteria 

 

Epidemiologie 

 Delirium: meest bij gehospitaliseerde oudere patiënten 

o Ongeacht opnameafdeling waar ze verblijven 

 Prevalentiecijfers  

o Erg uiteenlopend door  

 Patiëntgebonden karakteristieken zoals  

 Pathologie  

 Hospitalisatieafdeling 

 Zorgstrategie 

 Gebruikte detectiemethode  

 Interesse voor problematiek vd verantwoordelijke equipe 

o Algemene ziekenhuispopulatie: deliriumprevalentie 

 Bij hospitaalopname: 14 – 24%  

 Tijdens hospitalisatie: 6 – 56% 

o Ouderen op spoed: 10 – 30% 

o Ouderen postoperatief: 15 – 53% 

 Vnl na heup en vasculaire heelkunde 
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o Ouderen op intensieve afdelingen: 70 – 87% 

o Rusthuis: tot 60% 

o Terminale ptn: tot 83% 

o Thuis-wonend: 1 – 2% tot 14% 85+ 

 Minstens even opmerkelijk als de belangrijke prevalentiecijfers: 30 - 60% vd deliriumpatiënten 

w niet als dusdanig gediagnosticeerd  

o Iedere oudere, acute verwarde patiënt is delirant tot tegendeel bewezen is!!! 

o Substantiele proportie van ptn met delier w ontslagen met delier 

 Symptomen kunnen persisteren voor weken tot maanden 

 Niet herkennen van delier en steeds kortere opnamens hebben ervoor gezorgd dat meer 

ptn met delier ontslagen w: voordat delier opgeklaard of herkend is 

 

Klinische kenmerken en diagnostische criteria delirium (Confusion Assessment Method) 

 Ontstaat acuut  

 Wisselend of fluctuerend verloop: klinisch beeld kan sterk fluctueren 

 Symptomen delier 

o Kernsymptoom: gestoorde aandacht gepaard met verhoogde of verminderde alertheid! 

o Geheugenproblemen 

o Desoriëntatie in  

 Tijd  

 Later in plaats en persoon 

o Niet meer logisch en coherent denken  

o Denken is versneld maar kan ook vertraagd zijn 

o Waarnemingsstoornissen mogelijk (bv. igv reeds gehoor- of visuele problemen) 

 Visuele hallucinaties  

 Akoestische hallucinaties  

o Symptomen ontstaan bij voorkeur maar zeker niet altijd 's avond of 's nachts 

o Vaak omkering van dag-nacht ritme  

 Diagnostiek 

o Nagenoeg uitsluitend klinisch  

o Gebaseerd op zorgvuldige bedsideobservatie van klinische sleutelkenmerken tijdens KO 

o Laboratorium, EEG en beeldvorming  

 Leveren géén directe bijdrage tot diagnose  

 Maar belang bij  

 Uitsluiten van andere oorzaken  

 Opsporen van onderliggende oorzaak voor delirium 

o Nieuwere neuro-imaging-technieken met MRI, PET en SPECT: cerebrale bloedflow, 

volumetrische analyse, amyloïd beeldvorming 

 Momenteel nog experimenteel 

 Maar knn in toekomst bijdrage leveren om onderliggend mechanisme van delirium en 

aanverwante aandoeningen (zoals dementie) te helpen opklaren 

o Vss meetinstrumenten om diagnose van delier te stellen → CAM (Confusion Assessment 

method, Sinouye 1990) 

 Internationaal meest gebruikte instrument  

 Voor intensieve afdelingen: CAM-ICU  

 CAM: delirium igv 1(a) + 1(b) + 2 + (3 of 4) positief gescoord w 

o Acuut begin en wisselend verloop (1) 

 Acute veranderingen gaande van enkele uren tot dagen tov aanvankelijke toestand (a) 

 Gedragsveranderingen in loop vd dag (b) 

o Onoplettendheid/aandachtsstoornis (2) 

 Concentratiemoeilijkheden 

 Gemakkelijk afgeleid zijn  

 Moeilijk conversatie kunnen volgen 

o Verward denken (3): onsamenhangende-onlogische-onvoorspelbare gedachtegang 

o Veranderde mate van bewustzijn (4) 
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 Hyperalert 

 Lethargisch 

 Stupor 

 Coma  

o (+ direct gevolg van somatische oorzaak) 

 

Verschijningsvormen van delirium 

 Hyperactieve-hyperalerte vorm  

o Vnl gekenmerkt door  

 Wanen en hallucinaties 

 Agitatie en agressie +++ 

 Roepen en slaan 

 Klimmen over bedsponden 

 Uittrekken IV-leidingen of sonde 

o Typisch bij  

 Geneesmiddelenintoxicatie 

 Alcohol- en geneesmiddelenontwenning  

 Internistische pathologieën zoals elektrolytenstoornissen of hypoglycemie 

 Postoperatief 

 Delirium tremens: acuut ontwenningssyndroom na plots stoppen overmatige alcoholinname  

o Bij 5% vd alcoholici 

o Treedt op bij plotse stop van langdurig en/of excessief en/of ononderbroken misbruik van 

alcohol en/of benzodiazepines 

o Gekenmerkt door  

 Soms uitgesproken hallucinaties (visueel: ratten, slangen) 

 Desoriëntatie 

 Tremor 

 Tachycardie 

 Hypertensie 

 Agitatie/agressie 

 Transpiratie 

 Koorts  

 Slapeloosheid 

 Epilepsie 

o Begint meestal 48 – 96 u na laatste alcoholinname en duurt meestal < 5 dagen 

o Risicofactoren 

 Overdadig ethylisme 

 VG van delirium tremens 

 > 30 jaar 

 Comorbiditeit 

o Mortaliteit (door bv. pneumonie of aritmieën of trauma): tot 5% 

 Hypoactief-hypoalerte vorm 

o Gekenmerkt door  

 Apathie 

 Slaperigheid 

 Lethargisch (moeilijk wekbaar) 

 Zelfs stuporeuze toestand  

o Voorkomen 

 Vooral bij ouderen  

 Typisch bij ptn met hepatische encefalopathie 

 Ook bij andere pathologieën bv. myocardinfarct of metabole stoornissen 

o Minst gunstige prognose  

o Vaak miskend (moeilijke DD met depressie) 

 Gemengde vorm  

o Hyperactieve en hypoactieve vorm wisselen elkaar af bij zelfde patiënt 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Geriatrie | 2015 - 2016
  

88 | P a g i n a  
 

 Delirium: soms moeilijk te onderscheiden van andere aandoeningen zoals dementie en 

depressie bij ptn bij wie  

o Antecedenten niet gekend zijn  

o Geen heteroanamnese mogelijk is 

 Geen verband tss etiologie en verschijningsvorm delier 

 

Oorzaken en risicofactoren 

 Pathofysiologie van delirium: nog grotendeels onopgehelderd 

 Oorzaak van delirium  

o Typisch multifactorieel 

o Zéér duidelijke relatie met optreden van acute lichamelijke ziekte 

 Dus delirium is symptoom van acute ziekte (zoals koorts, dyspnee, slaapstoornissen en 

anorexie dat ook kunnen zijn) 

 Complexe interactie tss kwetsbare pt met 

o Risicofactoren (factoren die gevoeligheid kunnen verhogen) voor delirium  

 Demografie 

 > 65 jaar 

 Mannelijk geslacht 

 Bestaande cognitieve stoornis 

 Dementie (tot 50%) 

 Voorgeschiedenis delirium 

 Depressie 

 Functionele status 

 Immobiliteit en afhankelijkheid 

 Antecedenten vallen 

 Sensorieel: zicht- en gehoorsproblemen 

 Verminderde orale intake: dehydratie en malnutritie 

 Medicatie 

 Multple psychofarmaca 

 Polyfarmacie 

 Alcoholabusus 

 Comorbiditeit 

 Ernstige ziekte 

 Multipathologie 

 Chronisch renaal-, long- en leverlijden 

 Neurologische aandoeningen: CVA en hersenbloeding 

 Metabool 

 Fractuur, trauma 

 Terminale aandoening 

o Uitlokkende of luxerende factoren zoals  

 Intercurerende aandoeningen 

 Infectie 

 Hypo- en hyperthermie 

 Iatrogene verwikkelingen 

 Ernstige aandoeningen 

 Hypoxie 

 Shock 

 Anemie 

 Dehydratie en ondervoeding 

 Urineretentie 

 Neurologische aandoeningen 

 CVA 

 Intracraniële bloeding 

 Meningitis 

 Encephalitis 
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 Heelkunde: cardio en traumato méér dan andere 

 Sensorieel: zicht- en gehoorsproblemen 

 Pijn en emotionele stress 

 Medicatie 

 Intoxicatie of recent opgestarte of verhoogde medicatie (± 30 – 40%): belangrijkste 

uitlokkende factor bovenop risicofactoren op delier uit te lokken 

 Sedativa, narcotica, slaapmiddelen 

 Anticholinergica (inclusief antidepressiva en neuroleptica) 

 L-dopa, dopa-agonisten 

 Corticoïden, AB, … 

 Polyfarmacie 

 Onttrekking medicatie en alcohol 

 Metabole ontregelingen 

 Electrolyten  

 HypoNa is belangrijke oorzaak!  

 Bv. door thiazide 

 Geeft slechte prognose 

 Glucose 

 Zuur-base 

 Schildklier 

 Omgevingsfactoren 

 ICU opname 

 Blaassonde 

 Fysieke fixatie 

 Verminderde orale intake: dehydratie en malnutritie 

 Verandering kamer, leefruimte 

 Optreden van delirium → vraagt bij elke pt naar snelle en grondige investigatie vd mogelijke 

onderliggende oorzaak (die meestal organisch is) 

o Grondige (hetero)anamnese 

 Duur/verloop aandoening 

 Medische VG 

 Recente medicatieverandering (wat werd gestopt of toegevoegd laatste 6 weken?) 

 Alcohol 

 Premorbide cognitief functioneren 

 Depressie 

 Val 

o Algemeen internistisch/neurologisch onderzoek 

 Lichamelijk onderzoek met  

 Vitale parameters 

 Glycemie 

 Vullingstoestand 

 Neurologisch onderzoek 

 Globe vesical 

 Cognitieve screening: testen van aandacht (digit span, maanden achterwaarts, …) 

o Ivf evolutie en klinisch beeld 

 Labo, urine-onderzoek, glycemie, bloedgassen 

 Zo nodig: dosage digitalis, toxico, … 

 Technisch 

 ECG 

 RX thorax 

 Echo abdomen 

 Bladder scan 

 LP 

 CT hersenen 

 EEG 
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 … 

 Elke pt die delirant is of w zonder gekende oorzaak: best dringend naar spoed verwezen!! 

 

Pathogenese 

 Pathofysiologie van delirium blijft nog onduidelijk 

o Ethisch quasi onmogelijk om ernstige zieke en delirante ptn te includeren in studies met 

MRI, EEG, PET, SPECT, lumbaalpunctie,… 

 Hypothesen: belangrijkste hebben betrekking op rol vd neurotransmissie, inflammatie en 

chronische stress 

o Neurotransmitter-stoornis 

 Tekort cholinerge neurotransmissie (meeste evidentie over beschikbaar) 

 Want 

 Delirium is geassocieerd met verhoogde serum anticholinerge activiteit  

 Anticholinergica kunnen delirium uitlokken 

 MAAR: cholinesterase-inhibitoren knn ook delirium uitlokken  

 Dopamine excess (te veel dopamine) 

 Mss te wijten aan regulatorische invloed op vrijzetting van acetylcholine 

 Want 

 Dopaminerge medicijnen (bv. levodopa) knn delirium uitlokken  

 Dopamine antagonisten (zoals neuroleptica) w toegepast bij de behandeling 

 MAAR: neuroleptica knn ook delier uitlokken! 

o Cytokines (IL-1 en IL-2, TNF) 

 Verhogen permeabiliteit vd bloed-hersen barrière 

 Veranderen neurotransmissie  

o Chronische stress  

 Activeert sympatisch ZS en hypothalamisch-hypophysair-adrenocorticale as → stijging 

van cytokines en hypercortisolemie 

 Owv heterogeen aspect: meest waarschijnlijk dat pathogenese niet zozeer structureel maar 

wel functioneel en multifactorieel is 

 

Differentiële diagnose 

 Dementie en delirium  

o Beiden: geheugenstoornissen en oriëntatieproblemen  

o Dementie = chronisch degeneratief proces 

 Langzaam en progressieve evolutie  

 Stabiele symptomen 

o Delirium  

 Begint acuut  

 Fluctuerend verloop  

 Onderliggende somatische oorzaak 

 Depressie 

o Symptomen knn gelijkenissen vertonen met hypoactief delirium 

 Passief, moe 

 Teruggetrokken 

 Spreekt langzaam  

 Vertoont psychomotorische retardatie 

o Maar stoornissen in aandacht en cognitie niet zo uitgesproken  

o Ontstaan veel gradueler 

 

Prognose 

 Prognose in ZH: delirante patiënt << niet-delirante patiënt (onafhankelijk vd onderliggende 

pathologie) 

o Verlengde hospitalisatieduur  

o Ptn die aanbieden op spoed met delirium die naar huis ontslagen w: volgende maanden 7x 

hogere mortaliteit ivm niet-delirante ptn 
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 Prognose op lange termijn: pt met delirium << niet-delirante patiënt  

o Patiënten met hypo-actief delirium: slechtste prognose 

o Meer opnames in RVT/meer thuiszorg 

 Risico opname in RO/RVT na 1 j: 3x igv delirium 

o Hogere kostprijs 

 Delirium kan lang duren 

o Ptn met delirium bij opname in post-acute setting: na 26 weken nog 32% delirium 

o Bij ong 33% persisteren symptomen na 6 mnd 

 Kans op overlijden  

o 3x hoger ivm niet-delirante patiënten  

o Associatie is sterk voor zowel demente als niet-demente patiënten 

 Ptn met postoperatief delirium na cardiale heelkunde: jaar later nog steeds beperkter cognitief 

functioneren ivm niet-delirante patiënt 

 Delier zorgt ook voor stress voor patiënt/familie/zorgverleners 

 

Behandeling en preventie 

 

Behandeling delirante pt: overzicht 

 Behandeling onderliggende oorzaak (bv. polyfarmacie, urineretentie, infectie, hypoxie, 

biochemische verstoringen, …) 

 Adequate zorg en psychosociale begeleiding vd pt met verwardheid 

 Preventie 

o Niet-farmacologisch 

o Farmacologisch 

 Farmacologische behandeling 

 Behandeling verwikkelingen bv. decubitus, dehydratie, ondervoeding, incontinentie 

 Follow-up 

 

Preventie 

 

Niet-farmacologische preventie 

 Deze vorm van preventie 

o Meest effectieve strategie om frequentie en verwikkelingen van delirium te reduceren  

o Vraagt aangepaste personeelsbezetting  

 Relatief hoog prijskaartje  

 Tijdrovend 

 Succesvolle preventieve strategie legt nadruk op  

o Vermijden van belangrijkste risicofactoren bij oudere patiënt  

 Opzetten van therapeutische activiteiten rond  

 Cognitief falen 

 Vroege mobilisatie 

 Beperking van psychofarmaca en niet-noodzakelijke medicatie 

 Nietfarmacologische interventies rond slapeloosheid 

 Correctie visus (bril, loupe) en gehoor (oornazicht, gehoorapparaat) 

 Vroegtijdig opsporen en behandelen dehydratie en ondervoeding 

o Voor postoperatieve patiënt: 'multicomponent strategie' met aandacht voor 

 Zuurstoftoediening indien nodig 

 Controle vocht- en elektrolytenbalans 

 Voldoende pijnmedicatie 

 Aandacht voor voldoende voeding 

 Vroegtijdige mobilisatie 

 Opvolgen mictie (urineretentie) en defaecatie (faecalomen) 

 Algemeen  

o Eerst zorgen voor rustige, comfortabele omgeving (kalender, familiefoto's, klok, … op 

kamer) → oriëntatie! 
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o Vroege mobilisatie en kiné 

o Vaste verpleging en medische staf 

o Vast waak-slaap ritme  

o Beperkte verhuis binnen afdeling of ziekenhuis 

o Medicatieaanpassing beperken tot strikt noodzakelijke  

 Beperking van psychofarmaca!!! 

o Liefst geen fysieke fixatie (enkel indien geen alternatieven) 

 

Farmacologische preventie 

 Lage dosis haldol (bv. 3x 0,5 mg/d) bij oudere patiënten met heupfractuur en verhoogd risico 

op delirium 

o Geen effect op incidentie 

o Wel effect op ernst, duur en LOS 

 Geen plaats voor cholinesterase inhibitoren 

 Onvoldoende evidentie voor medicamenteuze preventie 

o Bv. preoperatief of postoperatief op intensieve zorgen 

o Beperkt aantal studies uitgevoerd waarbij men medicatie preventief toediende bij 

heelkundige ptn met verhoogd risicoprofiel om ontstaan van postoperatief delirium te 

vermijden 

 Recente meta-analyse van 5 studies: met neuroleptica profylaxe werd deliriumincidentie 

verminderd met 5% 

 Maar gezien bestaande controversen rond neuroleptica en delirium → momenteel zeker 

nog te vroeg om neuroleptica in preventie van delier voor te schrijven 

 

Behandeling 

 

Farmacologische behandeling 

 Medicamenteuze behandeling meest toegepast owv 

o Eenvoud 

o Tijdbesparend  

o Te verwachten resultaten meestal als gunstig ingeschat 

 Formele richtlijnen bestaan niet voor farmacologische behandeling van delirium (al of niet 

volgens onderliggende oorzaak) 

o Blijft controversieel onderwerp 

 Meeste gegevens bij ptn met Alzheimer’s dementie 

o Over algemeen: verwachtingen door verpleegkundigen en medici duidelijk overschat 

o Antipsychotica meest en teveel voorgeschreven 

 Effectiever dan placebo tegen agressie maar effect meestal beperkter dan wat men 

hoopt/verwacht 

 Veel ptn die neuroleptica toegediend krijgen voor onduidelijke reden en  

 In te hoge dosis 

 Te langdurig 

o Wie te behandelen en welke voorwaarden = belangrijkere vraag dan wat te geven 

 Medicamenteuze behandeling moet voorbehouden w voor ptn waarvan symptomen 

leiden tot 

 Gevaar voor veiligheid patiënt 

 Gevaar voor veiligheid anderen 

 Gevaar voor onderbreken (levens)noodzakelijke therapie 

 Beademing 

 Centrale katheters 

 Maagsonde 

 Alternatieven moeten uitgeput zijn! (voorwaarde) 

 Vooral bij (fysieke) agressie! 

 In praktijk  

o Voor alcohol onttrekkingsdelirium: benzodiazepine  
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 Benzodiazepine in monotherapie = eerste keuzebehandeling  

 Ook voor delirium dat ontstaat na onttrekking aan benzodiazepines 

 Verminderen risico op epilepsie  

 Itt neuroleptica die dit risico kunnen verhogen!! 

 Soms zeer hoge dosissen benzo’s nodig 

 Gebeurt in ziekenhuis (bij voorkeur spoed/ICU) wegens mogelijke verwikkelingen 

 Behandeling vereist veel ervaring 

 Ook andere medicamenteuze interventies bv. vitamine B1 substitutie 

o Voor andere vormen 

 Neurolepticum 

 Effect bij agitatie is controversieel 

 Startdosering laag → totale dagdosis w langzaam verhoogd 

 Voortdurend evaluatie van  

 Neuroleptische dosering  

 Klinische toestand 

 Prevalentie nevenwerkingen zeer wisselend en dosisafhankelijk 

 EPS: extrapiramidaal syndroom 

 Maligne neuroleptica syndroom 

 Verlengd QT (ritmestoornissen) op ECG met plotse dood 

 Dosis moet zo snel mogelijk verminderd w 

 Dus gebruik: zo kort mogelijk en zo laag mogelijke dosis 

 Eerste keuze = haloperidol 

 Ruime praktijkervaring  

 Maar wetenschappelijke evidentie = beperkt 

 Lichte vormen delirium (nachtelijke onrust) 

 Gestart met 1 – 2 mg PO  

 10 – 20 druppels uit druppelflesje (1mL = 20 druppels = 2 mg) 

 1 – 2x/d 

 Effect pas na 1 – 3 uren (halfleven: ong 24u bij ouderen)  

 Dosis kan herhaald w 4 – 6u later indien nodig 

 Totale dagdosis  

 Meestal niet > 3 mg  

 W toegediend in 2 giften 

 Ernstige vormen (psychomotorische onrust en fysiek agressief gedrag) 

 Startdosis 2,5 mg IM of traag IV (1 mL = 5 mg) 

 Evaluatie na 30  

 Herhaling vd dosis elke 30 – 60 minuten indien nodig 

 Zelden dosis > 10 mg/d nodig  

 Hogere dosissen best na specialistisch advies toe te dienen 

 Progressieve afbouw moet overwogen w over volgende dagen → liefst zo snel 

mogelijk 

 Andere ‘typische’ neuroleptica: best vermeden want nauwelijks betrouwbare 

gegevens voorhanden 

 Atypische neuroleptica (bv. olanzapine, risperidone, quetiapine)? 

 Onvoldoende evidentie dat atypische neuroleptica effectiever zijn en significant 

minder nevenwerkingen hebben dan klassieke neuroleptica (bv. haloperidol) 

 Typische en atypische neuroleptica: dubieuze indicatie voor dementiegerelateerde 

verwardheid want verhoogde cardiovasculaire mortaliteit 

 Sederende antidepressiva  

 Producten: trazodone, mirtazapine 

 Enige doch niet erg overtuigende evidentie dat nachtelijke onrust kan bepert w 

 Melatonine en melatonine-agonisten 

 Efficiëntie en nevenwerkingen bij delirium: geen gegevens bekend 

 Benzodiazepines 

 Geen plaats als aanvangstherapie  
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 Behalve alcoholonttrekking en medicatie-abusus 

 Kunnen wel gecombineerd w met haloperidol  

 Indicaties combinatie 

 Als sedatie gewenst is (angstige patiënt met slapeloosheid)  

 Of om nevenwerkingen van haloperidol te vermijden (bv. verlengd QTc) of te 

beperken  

 Bv. lorazepam 0,5 – 2 mg (tot max 4 mg) PO per dag in meerdere giften 

 Volgens effect en leeftijd 

 Samenvattende tabel farmacologische behandeling delier 

Geneesmiddel Dosis Nevenwerkingen Bemerkingen 

Haldol 1 – 2 mg PO 

2x/d 

EPS, ↑ QT, T° - 1e keuze 

- onduidelijkheid over ↑ 

mortaliteit bij dementie 

Risperdal 0,5 mg PO 2x/d EPS, ↑ QT, T° - weinig argumenten betere 

efficiëntie dan haldol 

- onduidelijkheid over ↑ 

mortaliteit bij dementie 

- prijs/kwaliteit? 

Zyprexa 2,5 – 5 mg 

PO/d 

EPS, ↑ QT, T° 

Seroquel 25 mg PO 2x/d EPS, ↑ QT, T° 

Temesta 0,5 – 1 mg PO 

tot 4x/d 

- sedatie 

- excitatie 

- AH-depressie 

- 2e lijns 

- bij M. Parkinson, DLB, 

ontwenning en maligne 

neuroleptica syndroom 

Trazolan 50 – 100 mg 

PO/d (22u) 

sedatie niet-gecontroleerde studies 

o EPS = extrapiramidaal syndroom 

o ↑ QT = verlengd QT-interval op ECG 

o T° = maligne neurolepticasyndroom 

o DLB = dementie met Lewy Bodies 

 Naast medicamenteuze therapie naargelang onderliggende oorzaak: ook begeleidende 

symptomen onderkennen en behandelen  

o Bv. vitamine B1 toediening bij alcoholderving 

o Bv. vochttoediening bij dehydratie 

o Bv. correctie elektrolyten  

o Bv. pijnstilling 

 

Klassieke vs atypische neuroleptica 

 Meerdere studies gepoogd aan te tonen of te weerleggen dat nieuwere 'atypische' neuroleptica 

(risperidone, olanzapine, quetiapine) efficiënter zouden zijn met minder nevenwerkingen  

o Vergeleken met typische of klassieke neuroleptica bv. haloperidol 

o Beperkingen studies 

 Methodologie van deze studies: eerder zwak 

 Resultaten zijn tegenstrijdig  

o Geen evidence-based richtlijnen voorop te stellen 

 Andere studies: aangetoond  

o Atypische neuroleptica efficiënter dan placebo  

o Atypische neuroleptica even efficiënt als haloperidol 

 Momenteel ook niet mogelijk binnen groep van atypische neuroleptica "beste koop" voor te 

stellen 

 Laatste jaren: brede discussie gevoerd of antipsychotica verhoogde kans geven op 

cardiovasculaire mortaliteit  

o Cave QTc verlenging 

o Momenteel raadt FDA (16/6/2008) af om zowel klassieke als atypische neuroleptica voor te 

schrijven bij delirium en dementie owv gestegen cardiovasculaire mortaliteit  

 Deze GM kunnen enkel voorgeschreven worden na informatie aan pt en familie over 

potentiële nevenwerkingen 
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 Geen eensgezindheid of andere nevenwerkingen minder frequent voorkomen bij atypische 

neuroleptica 

o Extrapyramidale symptomen 

o Parkinsonisme 

o Gangproblemen 

o Verwardheid en vallen 

o Maligne neurolepticasyndroom  
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Dementie 

 

Inleiding 

 Ouder worden is resultaat van aantal complexe interagerende factoren 

o Worden bepaald door 

 Genetisch-biologische invloeden 

 Omgevings- of sociale invloeden 

o Proces vh ouder worden: beïnvloed door 

 Gradatie en frequentie van deze factoren 

 Leeftijd waarop ze ontstaan  

 Wijze waarop individu met deze factoren kan omgaan 

o Zo ontstaan grote interindividuele variaties tss ouderen → niet alleen leeftijd in acht nemen 

bij evaluatie van geriatrische pt 

 Geriatrisch onderzoek 

o Gekenmerkt door uitgebreide evaluatie van 

 Medische aspecten 

 Psychosociale aspecten 

 Functionele aspecten 

o Maken deel uit van complexe geriatrisch onderzoek: comprehensive-geriatric-assessment 

o Bv. 85-jarige patiënt die met echtgenote zelfstandig functioneert nog actief tennis speelt 

kan je niet vergelijken met 70-jarige patiënt die rolstoelgebonden is tgv CVA 

 Kans op ontwikkelen van ziekte neemt toe met leeftijd 

o Maar hoge leeftijd moet niet onvermijdelijk gepaard gaan met ontstaan van ziekte 

o Zieke ouderen knn vooral snel achteruit gaan door 

 Kwetsbaar en verminderd fysiologisch evenwicht  

 Afgenomen fysiologische reservecapaciteit  

 Geriatrie: complex en veelzijdig specialisme 

o Andere presentatie van ziekten 

o Multipathologie 

o Vele complicaties 

o Vertraagd herstel 

o Gewijzigde gevoeligheid voor en metabolisme van geneesmiddelen 

o Voorkomen van enkele veelvuldige aandoeningen: oa dementie en depressie  

 Dementie = 1 vd belangrijke syndromen in geriatrie 

o Implicaties: situering 

 Individueel vlak 

 Familiaal vlak 

 Socio-economisch vlak 

o Belangrijk: syndroom als dusdanig onderkennen en niet als normaal verouderings-

verschijnsel interpreteren 

 

Epidemiologie 

 Leeftijd = 1 vd grootste risicofactoren van dementie 

o Aantal ptn met dementie neemt wereldwijd exponentieel toe vanaf 65 jaar 

o Op 85 jaar: ong 1/3 personen dementie 

 België: > 140.000 ptn getroffen 

o Met vergrijzing van bevolking: aantal zal drastisch stijgen 

 

Symptoomcomplex 

 

Definitie volgens DSM-IV criteria (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 1994) 

 Dementie = syndroom met invaliderend karakter en w gekenmerkt door 

o Verlies vd cognitieve vermogens  

 Negatieve impact op beroeps of sociaal functioneren  

 Significante beperking tov vroeger functioneren 
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o Neuropsychiatrische symptomen mogelijk 

 Stoornis mag niet  

o Uitsluitend tijdens delirium voorkomen  

o Te wijten zijn aan andere AS-I stoornis (bv. depressieve stoornis of schizofrenie) 

 Dementie: geen ziekte maar syndroom met vss oorzaken 

 

Cognitieve stoornissen: optreden van volgende stoornissen 

 Stoornissen vh geheugen 

o Specifieke geheugenfuncties in vss mate aangetast → afhankelijk van type dementie 

o Werking vh geheugen = vrij complexe aangelegenheid 

 Bv. telefoonnummer geven: eerst sensorisch 

 Igv voldoende belangrijk: w opgeslagen in kortetermijngeheugen 

 Gecontroleerd naar langetermijngeheugen 

 Langetermijngeheugen bestaat uit 

 Procedurele geheugen: wat je geleerd hebt te doen bv. tanden poetsen, skiën, … 

 Declaratieve geheugen 

 Episodisch geheugen: feiten en gebeurtenissen (bv. familiefeest) 

 Semantisch geheugen; alles wat met taal en taalbegrip te maken heeft 

 Bij dementie 

 Typisch: korte termijn geheugen aangetast 

 Moeilijkheden met registratie en consolidatie van nieuwe informatie 

 Bv. vergeten van afspraken, misplaatsen van voorwerpen, vergeten van recente 

nieuwsfeiten, …  

 Gradueel ook stoornissen van langetermijn geheugen  

 Oa: gebeurtenissen uit eigen levensgeschiedenis of bepaalde kennisfeiten w niet 

meer herinnerd 

o Stoornissen van desoriëntatie in tijd en ruimte: tgv geheugenstoornissen  

 Bv. verhalen 2 – 3x na elkaar vertellen omdat pt vergeten was dat dat al verteld was 

 Anamnese 

 In welk jaar zijn we? 

 Welk seizoen is het? 
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 De hoeveelste zijn we vandaag? Welke dag vd week? 

 Waar zijn we? In welke provincie? In welke gemeente (stad, dorp)? In welk land? Op 

welke verdieping? 

 Bent u ooit de weg kwijtgeraakt in een bekende omgeving? 

o Vaak ook verlies in ziekte-inzicht 

 Stoornissen van ≥ 1 van volgende 

o Afasie = stoornissen in spreken en begrijpen van taal 

 Vss taalfuncties knn gestoord zijn 

 Spontaan spreken, lezen 

 Benoemen van voorwerpen 

 Begrijpen van gesproken taal 

 Nazeggen of schrijven 

 Woordvindingsmoeilijkheden  

 Bv. Boston test: moeten aantal voorwerpen benoemen 

 Parafasieën 

 Fonemisch: woorden die qua letters veranderen 

 Semantisch bv. met tram naar stad gegaan en pt bedoelt eigenlijk met trein 

o Apraxie  

 Stoornis in doelgericht bewegen of handelen zonder dat locomotorische beperking aan 

basis hiervan ligt 

 Verder onderscheid 

 Ideomotorische apraxie 

 Onvermogen om eenvoudige handelingen uit te voeren bv. imitatie van gebaren 

 Omzetting van idee of plan in motorische uitvoering is gestoord 

 Kunnen wel vertellen wat ze zouden moeten doen 

 Pt heeft moeite allerlei handelingen/bewegingen op verzoek te verrichten 

 Ideatoire apraxie 

 Vermogen om handelingsplan op te vatten is weg  

 Samengestelde bewegingen knn niet uitgevoerd worden 

 Bv. gebruik van voorwerp tonen 

 Visuoconstructieve apraxie 

 Onvermogen om visuospatiële opdrachten correct uit te voeren  

 Bv. natekenen van kubus 

 Kledingsapraxie: moeilijkheden bij zichzelf aan of uitkleden 

o Agnosie = stoornis om bepaalde objecten of personen te herkennen of identificeren met 

normaal zintuiglijke functies 

o Executieve functies  

 Hogere corticale denkprocessen nodig om specifieke acties te plannen en problemen 

gericht op te lossen 

 Hierdoor: moeilijkheden bij  

 Plannen 

 Organiseren 

 Abstraheren  

 Bepalen van sequensen 

 Bv. dominante respons moeten onderdrukken door benoemen van kleur vd letters ipv 

kleur die geschreven staat  

 Opgelet: cognitieve stoornissen moeten 

o In belangrijke mate interfereren met professionele of sociale activiteiten 

o Significante beperking betekenen tov vroeger niveau van functioneren 

o Begin moet geleidelijk zijn en verloop kennen 

o Mogen niet uitsluitend voorkomen tijdens delirium  

o Symptomen kunnen niet door andere klinische ziekte verklaard w bv. schizofrenie of 

depressieve stoornis 
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Functioneel verlies 

 Initieel problemen van instrumentele activiteiten vh dagelijks leven (iADL) 

o Dit zijn meer complexe taken 

o Bv. telefoon gebruiken, wagen besturen, financiële transacties verrichten, boodschappen 

doen en maaltijd bereiden 

 Meestal in 2e tijd: ook problemen met activiteiten vh dagelijks leven (ADL) 

o Met inbegrip vh zichzelf aankleden, wassen, voeden en verplaatsen 

 

Neuropsychiatrische symptomen 

 Gedrags- en psychologische stoornissen komen veel voor bij dementie 

o Niet obligaat om van dementie te kunnen spreken 

o Wel frequent (kan ook 1e symptoom zijn) 

 Symptomen van gestoorde perceptie, gedachtengang, stemming of gedrag → frequent 

o Depressie 

o Angst 

o Wanen, hallucinaties 

o Slapeloosheid 

o Agressie 

o Rusteloosheid 

o Dwaal- of vluchtgedrag 

o Roepen of ontremming 

 Verloop (itt cognitieve symptomen die klassiek progressief verloop kennen) 

o Transiënt 

o Of wisselend karakter 

 Is niet zo dat omdat pt op bepaald moment symptoom vertoont, hij/zij dit altijd zal 

blijven vertonen 

 Deze symptomen: dikwijls ernstige belasting voor verzorgenden → niet onfrequent reden van 

institutionalisatie 

 Psychische en gedragssymptomen w beschreven ahv ‘BPSD model’ = Behavioral and 

Psychological Symptoms of Dementia  
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Oorzaken en diagnostische oppuntstelling van dementie 

 

Grote meerderheid vd dementievormen: onderliggende neurodegeneratieve aandoening 

 Corticale vormen  

o Ziekte van Alzheimer 

o Frontotemporale dementies 

o Lewy Body dementie 

 Minder frequente subcorticale dementies  

o Dementie bij ziekte van Parkinson en Huntington 

o Corticobasale degeneratie 

o Progressieve supranucleaire verlamming  

o Multipele systeematrofie 

 

Kleine minderheid vd dementies: door vss neurologische en niet-neurologische oorzaken 

 

Diagnose 

 Diagnostische oppuntstelling  

o Bij vermoeden dementie: diagnose door ervaren zorgverlener 

 Moet gebeuren in klinisch stabiele toestand  

Niet neurologische 

oorzaken 

Neurologische oorzaken 

Neurodegeneratieve 

oorzaken 
Andere neurologische 

oorzaken 

Medicamenteus-toxisch 

- Anticholinergica, 

psychofarmaca, … 

- Toxische stoffen 

Corticale dementies 

- Alzheimer dementie (AD) 

- Frontotemporale dementies 

- Frontale kwabdementie 

- Primair progressieve afasie 

- Semantische dementie 

- Dementie met Lewy Bodies (DLB) 

- Hersentumor 

- Normale Druk Hydocefalie 

(NPH) 

- Chronisch subduraal 

hematoom 

- Infectieuze / inflammatoire 

pathologie 

- Chronische meningo-

encefalitis (oa Syfilis) 

- Aids Dementia complex 

- Paraneoplastische limbische 

encefalitis 

- Vasculaire oorzaken 

- Creutzfeldt Jacob 

Endocrinologisch 

- myxoedeem, apathische 

hyperthyroidie 

- Addison / Cushing 

- hypoparathyroidie / 

hyperparathyroidie 

Deficienties 

- Vitamine B12 

- Foliumzuur 

- Vitamine B1 

Subcorticale dementies 

- Parkinson (PO) 

- Huntington (HD) 

- Corticobasale degeneratie (CBD) 

- Multipele systeematrofie {MSA) 

- Progressive supranucleaire 

verlamming (PSP) 
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 In eerste plaats: vermoeden van dementiesyndroom bevestigen → daarna verdere 

exploratie naar type en oorzaak  

o Belang van vroegtijdige diagnosestelling 

 Vroegtijdige medische en therapeutische begeleiding 

 Vroegtijdig initiëren van sociale initiatieven 

 Nieuwe therapieën in ontwikkeling zullen bij voorkeur toepassing vinden in vroege stadia 

(waarin zij meest effectief zullen zijn) 

 Diagnostische exploratie  

o Begint met grondige anamnese met aandacht voor 

 Tijdsverloop 

 Ernst 

 Impact op algemeen functioneren  

 Welzijn vd patiënt 

o Betrouwbare heteroanamnese = essentieel 

 Meestal met centrale zorgverlener 

 Want anamnese met pt niet betrouwbaar 

 Pt verbloemt of ontkent dikwijls zijn tekortkomingen  

 Ziekteperceptie kan ook al gestoord zijn 

o Systeemanamnese 

o Sociale anamnese  

o Familiale anamnese 

 Klinisch onderzoek omvat internistisch en neurologisch deel 

o Internistisch: aandacht besteden aan 

 Infectieuze afwijkingen 

 Vasculaire afwijkingen 

 Endocriene afwijkingen  

o Neurologisch: aandacht besteden aan 

 Tekens van psychomotorische verlangzaming 

 Extrapiramidale tekens 

 Archaïsche reflexen  

 Lateralisatietekens 

 Oriënterend laboratoriumonderzoek  

o Ter uitsluiting van onderliggende internistische pathologie of deficiënties  

o Omvat minimum bepaling van  

 Hematologisch beeld 

 Lever- en nierfunctie 

 Ionogram inclusief  

 Calcemie 

 Glucose 

 TSH 

 Vitamine B12 

 Foliumzuur  

 CRP 

 Initiële evaluatie  

o Mini-Mental-State-Examination = relatief eenvoudig screeningsinstrument 

 Op 10-tal minuten afgenomen 

 Omvat korte evaluatie van vss cognitieve domeinen 

 Oriëntatie in tijd en ruimte 

 Aandacht- en concentratievermogen 

 Geheugen 

 Fasie 

 Gnosie  

 Praxie 

 Hiermee kan men ook evolutie vd pathologie opvolgen 

 Dit alleen: NIET voldoende om correcte diagnose te stellen  
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o Neuropsychologische evaluatie = vereist voor correcte diagnose! 

 Vrij arbeidsintensief onderzoek  

 Maakt gebruik van  

 Gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde testinstrumenten 

 Gedrags- en stemmingsobservatie  

 Gedragsneurologisch onderzoek 

 Bv. AVLT (auditory verbal learning test): 15-tal woorden 5x herhalen 

 Pt moet tussen elke reeks woorden herhalen: normaal zien we dan stijgende lijn van 

aantal onthoude woorden  

 Op deze manier: objectief geheugen in kaart brengen 

o Stoornissen vd aandacht  

 Merkbaar tijdens anamnese: sterke verstrooibaarheid/vragen moeten herhalen 

 Tijdens onderzoek: eenvoudige taak niet kunnen afwerken 

 Bv. optelsom of aftreksom 

 Abstract denken: denken over zaken die je niet kan zien 

 Trail making test 

 Cijfers verbinden die door elkaar staan 

 Alterneren tussen cijfers en letters: A-1-B-2-C-3-… 

 Inschatting van functionele vaardigheden vd patiënt → dmv geijkte instrumenten zoals ADL 

(activiteiten vh dagelijks leven) en iADL (instrumentele activiteiten vh dagelijks leven) schalen  

o Bv. schalen van Katz, Lawton en Brody 

 Verdere beoordeling: omvat bredere globale evaluatie  

o Anamnestische exploratie  

o Instrumenten ontwikkeld 

 Bv. GDS (Global Deterioration Scale): weerspiegelt vss niveaus van functioneren van 

normaal tot terminale stadium 

 Geriatric Depression Scale: indien nodig aangewend ter evaluatie van eventuele 

stemmingsstoornissen  

 Neuropsychiatric Inventory (NPI): indien nodig ter evaluatie neuropsychiatrische 

symptomen  

 Beeldvorming hersenen 

o CT of NMR (voorkeur) 

o Is nodig om morfologische afwijkingen thv hersenen op te sporen 

 Niet-degeneratieve oorzaken uitsluiten  

 Bv. hydrocephalie, hersentumor, vasculaire letsels, … 

 Locoregionale atrofie kan als argument pleitend voor bepaalde diagnose gebruikt w  

 Bv. hippocampusatrofie bij ziekte van Alzheimer 

 

Frontotemporale lobaire degeneratie 

 Omvat heterogene groep van stoornissen met vss klinische en neuropathologische kenmerken 

waarin 3 prototypische ziektebeelden omschreven worden (kunnen overlappen) 

o Frontotemporale dementie (FTD) 

o Progressieve niet vloeiende afasie  

o Semantische dementie 

 Voorkomen 

o Gewoonlijk op relatief jonge leeftijd: 40 – 65 jaar 

o Erfelijke factoren waarbij mutaties van oa tau-proteine gevonden w: dikwijls grote rol  

 Hierdoor frequent familiaal karakter 

 Kenmerken 

o Ondersteunende diagnostische kenmerken 

 Akinesie 

 Rigiditeit  

 Tremor  

o Geheugenstoornissen  

 Bij initiële presentatie vaak niet op voorgrond 
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 Maar klachten van 'vergeetachtigheid' toch soms eerste presentatie 

 

Dementie met Lewy bodies (LBD) 

 Progressieve cognitieve achteruitgang  

o Met initieel (en voornamelijk) 

 Stoornis van executieve functies  

 Visuospatiële stoornissen  

 Aandachtsstoornissen 

o Geheugenklachten 

 Kunnen voorkomen 

 Maar geheugenstoornissen moeten niet obligaat aanwezig zijn! 

o Ernst cognitieve stoornissen kan snel fluctueren  

 Op bepaald moment vd dag heel goed en 6u later bv. niet meer weten hoe te eten, … 

 Vaststellen fluctuaties is afhankelijk van 

 Goede heteroanamnese 

 Observatie  

 Repetitief onderzoek 

 Motorische verschijnselen  

o Kunnen voorafgaan aan cognitieve verschijnselen 

o Of kunnen gelijktijdig ontstaan  

o Moeten binnen periode van 1 jaar optreden 

 Diagnostische criteria naar McKeith 

o Progressieve cognitieve achteruitgang 

 Interfereert met normale sociale of beroepsmatige functies  

 Met defecten in testen van  

 Aandacht 

 Frontale functies  

 Visuoruimtelijke vaardigheden 

 Evt zonder geheugenstoornissen in het beginstadium 

o Symptomen: waarschijnlijkheidsdiagnose van LBD bij 2 of 3 vd onderstaande symptomen 

en mogelijkheidsdiagnose bij 1 symptoom 

 Fluctuaties in cognitie, aandacht en alertheid 

 Recidiverende visuele hallucinaties 

 Typisch en vaak uitgesproken 

 Bv. muizen die op grond lopen of vogels die voor ogen hangen in lucht 

 Tekenen van parkinsonisme (niet veroorzaakt door medicatie) 

o Andere symptomen die diagnose versterken 

 Frequent vallen 

 Syncope 

 Tijdelijk verlies van bewustzijn 

 Overgevoeligheid voor neuroleptica! 

 Contra-indicatie voor klassieke neuroleptica (bv. haldol) owv sterke reactie op 

cognitief en motorisch vlak (bv. sterke toename parkinsonisme) 

 Uitzondering: leponex of seroquel → werken minder op dopaminerg systeem 

 Wanen 

 Niet-visuele hallucinaties 

 REM slaap stoornis 

o Symptomen die diagnose verzwakken 

 Cerebro-vasculaire aandoening blijkend uit  

 Focale neurologische afwijkingen  

 Of beeldvorming 

 Andere hersenziekte die klinisch beeld kan verklaren 
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Vasculaire dementie 

 NINDS-AIREN ('National Institute of Neurological Disorders and Stroke’ en ‘Association Internationale 

pour la Recherché et l'Enseignement en Neurosciences') criteria voor 'waarschijnlijke' vasculaire 

dementie  

o Dementie → cognitief verval 

 Geheugenverlies en verlies van functie in ≥ 2 cognitieve domeinen  

 Oriëntatie 

 Aandacht 

 Visuospatiële functies 

 Taal 

 Executieve functies 

 Motor conltrol of praxis 

 Interfereert met dagelijkse bezigheden 

 Waarbij dit niet slechts gevolg is vd fysieke gevolgen van CVA 

o Cerebrovasculaire ziekte (CVD): aanwezigheid van  

 Focaal neurologische afwijkingen bij lichamelijk neurologisch onderzoek  

 EN relevante tekenen van CVD op CT of MR vd hersenen 

o Relatie tss dementie en CVD: zichtbaar door ≥ 1 vd volgende mogelijkheden 

 Begin van dementie binnen 3 maanden na CVA dat ook als zodanig herkend is 

 Abrupte verslechtering van cognitieve functies 

 Fluctuaties en/of stapsgewijze verslechtering van cognitieve functies 

 Niet klassieke neurodegeneratieve dementie die progressief achteruitgaat maar wel 

stapsgewijze achteruitgang 

 

Ziekte van Alzheimer (AD) 

 

Ziekte van Alzheimer = meest frequente dementie 

 Neurodegeneratieve ziekte 

 Klassiek gekenmerkt door  

o Sluipend begin → langzaam progressieve ontwikkeling van geheugenstoornissen 

o Samen met 

 Fatische, gnostische en/of praxisstoornissen  

 Stoornissen vd executieve functies 

o Belangrijk voor DD: bij normaal bewustzijn 

o Typisch daarbij ook desoriëntatie in tijd en/of ruimte  

 In latere stadia 

 Pt vindt weg niet meer in anders voor hem bekende omgeving 

 Of verlies van tijdsbesef 

o Ook frequent neurospychiatrische symptomen bv. wanen, hallucinaties of depressie 

 Symptoomcomplex → weerslag in dagelijks leven  

o Normale huishoudelijke activiteiten of professionele en/of sociale bezigheden knn niet meer 

gedaan worden 

o Sociale vaardigheden  

 Blijven initieel bewaard 

 Maar ook gedragsveranderingen 

 Humeurschommelingen 

 Decorumverlies 

 Paranoïde of psychotische kenmerken 

 Twee vormen obv etiologie 

o Familiare vormen = zeldzaam 

 Op jongere leeftijd  

 Tgv specifieke mutaties  

 Tot nog toe > 200 mutaties in 3 genen beschreven  

o Multifactoriële sporadisch vormen 

 Nemen klassiek toe vanaf 65 jaar 
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 Eerder geleidelijk ziekteverloop  

 Mediane overleving van 6 – 10 jaar 

 

Ontstaansmechanisme en biomerkers  

 Ontstaansmechanisme van ziekte van Alzheimer 

o Amyloid cascade hypothese is meest onderbouwde hypothese  

 Centrale rol aan Aβ toegekend 

 Klein peptide: w dmv 2 enzymen (β-secretase en γ secretase) geknipt uit amyloid 

precursor protein (APP)  

 Intrinsieke eigenschap: bindt aan zichzelf en gaat aggregeren 

 Hierdoor: vorming tussenvormen (bv. oligomeren en protofibrillen in hersenen) 

alvorens neer te slaan in neuropathologisch typisch herkenbare amyloide plaques 

 Recente inzichten pleiten voor deze oplosbare vormen als causale agentia in 

neurotoxiciteit bij ziekte van Alzheimer 

 Volgens hypothese: secundair hieraan ontstaan 

 Tau hyperphosphorylatie 

 Inflammatoire processen met oxidatieve stress en membraantoxiciteit 

 Resulteert uiteindelijk in verlies van neuronen 

 Deze hypothese biedt voedingsbodem voor heel wat nieuwe experimentele therapieën 

die momenteel in ontwikkeling zijn  

 Itt enkel symptomatische therapie die momenteel beschikbaar is 

 Biomerkers 

o Kunnen in belangrijke mate bijdragen tot nosologische diagnostiek 

o Hierover reeds menig onderzoek gepubliceerd en beste combinatie van voorspellers in de 

setting van geheugenkliniek w momenteel onderzocht 

 Evolutie van Ziekte van Alzheimer  

o Traag progressief proces: neurofibrillaire kluwens breiden langzaam uit over hele cortex 
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o Ontstaan van AD duurt veel langer dan gedacht: opstapeling van amyloïd kan al 15 jaar op 

voorhand aanwezig zijn  

 Belangrijk teken van AD = verandering in tijd in mate van functioneren 

 Al jaren voordat klinische diagnose AD w gesteld: ptn functioneren op lager niveau 

 Naarmate AD voortschrijdt: vermogen om ADL te verrichten neemt af 

 Vermogen om normale iADL te verrichten neemt af in de predementiefase 

 Vermogen om normale activiteiten te verrichten verslechtert naarmate AD 

voortschrijdt: vrij traag progressief verloop waarbij telkens meer en meer zaken 

minder vlot lopen 

o 3 fases  

 Preklinische fase 

 Stille fase: hersenveranderingen zonder meetbare symptomen 

 Individu kan veranderingen opmerken maar niet detecteerbaar op tests 

 “Pt weet het maar dokter niet” 

 MCI fase = Mild Cognitive Impairment 

 Kenmerken 

 Cognitieve veranderingen: bezorgdheid van individu en/of familie 

 ≥ 1 cognitief domein significant beperkt 
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 ADL niet aangetast 

 2 vormen van MCI: amnestisch en niet-amnestisch 

 AD dementie fase: cognitieve beperking ernstig genoeg om ADL aan te tasten 

 

Nieuwe diagnostische criteria van Alzheimer 

 Diagnostische criteria werden recent herzien → nu w National Institute on Aging (NIA) criteria 

gebruikt 

 Waarschijnlijke ziekte van Alzheimer: pt lijdt aan dementie met bijkomende volgende 

karakteristieken 

o Geleidelijk ontstaan over maanden – jaren 

o Duidelijk verhaal van achteruitgang van cognitieve vaardigheden 

o Meest prominente cognitieve tekorten in volgende categorieën  

 Amnestische presentatie (meest voorkomende presentatie van AD) 

 Moeilijkheden in aanleren en oproepen van nieuwe informatie 

 Daarnaast moet minstens 1 ander cognitief domein aangetast zijn 

 Niet-amnestische presentatie 

 Taaldeficit: prominente moeilijkheden in woordvinding 

 Met tekorten in overige cognitieve domeinen 

 Visuospatiale presentatie 

 Meest prominente tekorten in ruimtelijke vaardigheden 

 Inclusief  

 Objectagnosie 

 Prosopagnosia 

 Simultaanagnosie  

 Alexie 

 Executieve dysfunctie: meest prominent tekort in verminderd  

 Redeneervermogen 

 Oordeelsvermogen 

 Probleemoplossend vermogen 

o Diagnose van waarschijnlijke AD zou niet gesteld mogen w bij evidentie van 

 Substantiële cerebrovasculaire ziekte 

 Aanwezigheid van kerncriteria van Lewy Body Dementie 

 Prominente kernmerken vd gedrags- of taalvarianten van frontotemporale lobaire 

degeneratie 

 Evidentie voor andere actieve neurologische aandoening, medische comorbiditeit of 

medicatiegebruik die significante invloed op cognitie kan hebben 

 Mogelijke ziekte van Alzheimer 

o Atypisch verloop: als voldaan w aan klinische kenmerken maar met  

 Atypisch verloop bv. snel begin  

 Of onvoldoende evidentie om veranderd cognitief functioneren te veronderstellen of aan 

te tonen 

OF 
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o Etiologisch gemengde presentatie: als voldaan w aan klinische kenmerken maar evidentie 

aanwezig is voor  

 Concomitante cerebrovasculaire ziekte 

 Of aanwezigheid van kerncriteria van Lewy Body Dementie 

 Of prominente kernmerken vd gedrags- of taalvarianten van frontotemporale lobaire 

degeneratie 

 Of evidentie voor andere actieve neurologische aandoening, medische comorbiditeit of 

medicatiegebruik die significante invloed op cognitie kan hebben 

 Waarschijnlijke AD met evidentie voor pathofysiologische AD merkers 

o Biomerkers van amyloid-beta (Aβ) eiwit neerslag in hersenen  

 Laag Aβ42 in cerebrospinaal vocht  

 Positieve PET amyloid imaging 

o Tweede categorie: biomerkers die neuronale degeneratie of schade weerspiegelen zoals tau 

 Toename in cerebrospinaal vocht van 

 Totaal tau  

 Gefosforyleerd tau (p-tau)  

 Verminderde 18-fluoro-deoxyglucose (FDG) uptake bij PET in temporopariëtale cortex 

 Disproportionele atrofie op structurele beeldvorming in temporale en pariëtale cortex 

o Biomerkers kunnen bij personen die voldoen aan klinische kenmerken zekerheid verhogen 

dat AD oorzaak vormt voor symptomen 

o Op dit moment: biomerkers enkel in geselecteerde gevallen gebruikt  

 In studieverband 

 Indien diagnostische twijfel  

 Mogelijke AD met evidentie voor pathofysiologische AD merkers 

o Categorie geldt voor personen die voldoen aan klinische criteria voor andere dementie maar 

wel positieve biomerkers of neuropathologie hebben voor AD 

o Aanwezigheid van tweede pathofysiologische reden van cognitieve verandering w hierbij 

niet uitgesloten 

 

Behandeling: farmacologische therapie 

 Momenteel: enkel symptomatische therapie 

o Cholinesteraseinhibitoren 

 Donepezil 

 Galantamine  

 Rivastigmine  

o NMDA receptor antagonist: memantine 

o Effecten van deze medicatie zijn aangetoond maar beperkt 

 Resulteren in langere stabilisatie vd cognitieve en functionele parameters 

 Oorzakelijke therapie: drugs in ontwikkeling (Disease Modifying Drugs/DMDs) 

 Toekomst: immunotherapie voor ziekte van Alzheimer? 

o Transgene AD muis: ontwikkelen plaques op 13 maanden 

o Gevaccineerd met Aβ42: ontwikkelen antistoffen en plaques afwezig 
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Depressie 

 

Symptomatologie van depressie bij ouderen 

 

Depressieve stoornis  

 Maakt zeker geen deel uit van normaal verouderingsproces maar  

o Prevalentie neemt wel toe met leeftijd → redenen 

 Functieverlies 

 Psychologische stress 

 Biologische mechanismen 

o Tegelijkertijd gecorreleerd met nood aan medische zorgen 

 Diagnose  

o Relatief eenvoudig als klassieke symptomen aanwezig zijn 

o Maar op hogere leeftijd 

 Klassieke symptomen minder frequent aanwezig  

 Depressie kan zich op meer heterogene wijze uiten 

 Onderdiagnostiek 

o Reden: klachten w dikwijls gezien als 'horend bij het ouder worden' (niet bij ziekte) 

 Incidentie bij 65+’ers: 12 – 15% 

 Gevreesde verwikkeling: suïcidaliteit 

o Gevreesd bij depressie op oudere leeftijd 

o Incidentie van geslaagde zelfmoordpogingen ligt 3x hoger bij 70+’ers 

o Kunstfout om doodswensen, -gedachten of plannen tijdens anamnese niet te exploreren 

 Risicofactoren voor depressie bij ouderen 

o Chronische medische aandoeningen 

o Cognitieve stoornis 

o Verminderde zelfredzaamheid (bv. heupfractuur met minder mogelijkheid tot stappen) 

o Opname in instelling 

o Prevalentie majeure depressie verdubbelt tss 70 – 85j 

 

Diagnose 

 Diagnostische workup 

o Anamnese 

o Hetero-anamnese 

o Klinisch internistisch onderzoek en neurologisch onderzoek 

o Evaluatie cognitieve functies 

o Beeldvorming vd hersenen 

 Diagnose volgens DSM-IV (niet specifiek voor ouderen!) 

o 'Major depressieve disorder' of depressieve stoornis  

 ≥ 2 weken ≥ 5/9 volgende symptomen waarbij 1 vd eerste 2 symptomen in ieder geval 

aanwezig moet zijn 

 Depressieve stemming gedurende grootste deel vd dag. 

 Duidelijke vermindering van interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten gedurende 

grootste gedeelte vd dag 

 Stoornissen in eetlust en veranderingen in gewicht 

 Slaapstoornissen 

 Psychomotorische rusteloosheid of remming 

 Verlies van energie of vermoeidheid 

 Gevoelens van waardeloosheid, zelfverwijt of overmatige schuldgevoelens 

 Moeilijkheden met denken of concentreren 

 Terugkerende gedachten over dood, wens om dood te gaan en pogingen tot suïcide 

 Geen gemengd depressief manische episode 

 Significante invloed op sociaal functionere, beroep of ander belangrijk terrein 

 Niet gevolg van medicatie, drugs of lichamelijke aandoening bv. hypothyreoïdie 

 Geen rouw 
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 (Ernst kan licht, matig of ernstig zijn en er kunnen zich al dan niet psychotische 

kenmerken voordoen) 

o 'Minor depressieve disorder' (beperkte depressie): vereist 2 – 4 van deze symptomen 

 Hoewel dit niet automatisch impliceert dat psychisch lijden minder uitgesproken zou zijn 

o Major en minor: bevinden zich wsl eerder op continuüm → stoornissen zijn intrinsiek niet 

verschillend 

 Prevalentie van 'beperkte depressie' lijkt bij ouderen toe te nemen 

 Klassiek presenteren ouderen ziektebeeld anders 

o Depressie kan zich door somatische klachten uiten  

 Ouder persoon is soms meer vertrouwd met uiten van fysieke ongemakken dan met 

psychisch onwel zijn 

 Bv. moeheid, buikpijn, duizeligheid, benauwdheid 

 Uiting van aspecifieke lichamelijke klachten trekken aandacht → leiden vaak tot 

negatieve medische investigaties 

 Prevalentie van depressie bij somatische morbiditeit 

 CVA 20 – 50% 

 Kanker 18 – 39% 

 Ziekte van Parkinson 10 – 37% 

 Hartaandoeningen 17 – 27% 

 RA 13% 

 DM 5 – 11% 

 Ziekte van Alzheimer 30 – 50% 

 Pijn 30 – 54% 

o Ontkennen gevoelens meer 

o Hoger risico op suïcide 

o Slaapstoornissen heel frequent (diurn patroon w wat omgewisseld) 

o Alcohol- en middelenmisbruik 

 Vnl gebruik bepaalde GM-klassen bv. benzodiazepines 

 DSM-IV criteria niet altijd eenvoudig toe te passen 

o Onduidelijk of bepaald symptoom (bv. moeheid en beperkte anemie) 

 Altijd gecorreleerd met bepaalde aandoening? 

 Of symptoom van evt depressie?  

o Criterium van invloed op beroepsmatige of sociaal functioneren → kan niet altijd eenvoudig 

geïnterpreteerd w want ouderen  

 Oefenen in principe geen beroep meer uit  

 Vertonen ook tgv andere factoren (oa fysische) beperkingen 

 

Symptomatologie ouderen 

 Algemeen: symptomatologie depressie bij ouderen 

o Neerslachtigheid gedurende grootste deel vd dag 

o Anhedonie: verlies van interesse, betrokkenheid of plezier 

 Dikwijls op voorgrond  

 “‘Het zegt me allemaal niets meer” 

 Verlies van eigenwaarde w vaak ingegeven door zelfverwijten die oorsprong vinden in 

ver verleden maar nu pas voor eerst opduiken en meestal niet te controleren zijn 

o Vitaal syndroom (eetlust, verstoord dag/nachtpatroon, seksueel) 

 Eetlust: eten smaakt pt niet langer 

 Ontlasting 

 Obstipatie vnl bij ouderen 

 Zelfs (sub)obstructie  

 Sexualiteit  

 Libidoverlies 

 Impotentie 

 Dag/nachtpatroon 
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 Slaap vaak gestoord → vnl doorslaapstoornissen: pt w vroeg wakker en kan slaap 

niet meer vatten want “er spookt vanalles door mijn hoofd” 

 Diurne schommelingen: ochtend = moeilijkste moment vd dag 

o Pyschomotorische rusteloosheid of remming (beide richtingen mogelijk) 

o Verlies van energie of vermoeidheid 

o Cognitie (concentratie en geheugen) 

o Negatief zelfbeeld 

 In vele gevallen geassocieerd met schuldgevoelens (zelfverwijt) 

 Vaak uitgesproken neerslachtigheid (gedurende grootste deel vd dag) en remmingen in 

denken en lichamelijke functies  

 Verlangzaming van spreken en bewegen 

 Sociaal teruggetrokken gedrag 

 Zelfverwaarlozing 

o Terugkerende gedachten over dood, doodswens, suïcidale gedachten 

 Redelijk typisch: zeer drastische stijging (2e piek bij ouderen) in pogingen en zeker ook 

geslaagde suïcide 

o Angstig, prikkelbaar, emotionele instabiliteit 

 Psychotische symtomen 

o Meer frequent bij oudere leeftijd (ivm andere leeftijdsgroepen)  

o Kunnen variëren 

 Stemmingscongruente, donkere wanen 

 Schuld: “ik ben oorzaak van alle ellende in familie” 

 Armoede: “ik heb niets meer” 

 Zonde: “ik zie vlammen vd hel voor mij'  

 Paranoïde wanen: “ze komen mij halen” 

 Hypochondrische wanen: “ik kan niets eten omdat mijn maag stilgevallen is” 

 In bijzonder kan depressie zich voornamelijk uiten met  

o Apathie 

o Concentratiestoornissen  

o Cognitieve problemen 

 Hierdoor soms niet eenvoudig om depressie van dementie te onderscheiden 

 

Somato-psycho-sociale verwevenheid bij ouderen 

 Ouderen met depressie vereisen totaalbenadering!! 

 Triade van somatiek, psychische aandoeningen en sociale aspecten: frequent sterk verweven 

bij ouderen 

 Zeker bij ouderen: depressie vaak verweven met 

o Somatische aandoeningen 

 Aandoeningen van hart en longen, hersenbloedingen, ziekte van Parkinson, … 

 Kunnen zelfredzaamheid en vermogen zich zelfstandig te handhaven aanzienlijk 

aantasten 

 Ouderen ontregelen psychisch veel sneller door allerlei lichamelijke factoren dan jongere 

volwassenen 

 1 enkele oorzaak maar ook aantal vss oorzaken tegelijk of na elkaar: kunnen 

kettingreactie in gang zetten die zichzelf versterkt  

 Artrose, slechtziendheid, incontinentie, … kan oudere aan huis kluisteren → sociale 

isolatie → onvoldoende zintuiglijke prikkeling (sensorische deprivatie): gevolgen 

 Achterdocht  

 Zelfverwaarlozing  

o Medicamenteus-toxische invloeden 

 Bv. β-blokkers kunnen depressie initiëren → moeten uitgesloten w 

 Gebruik van GM neemt duidelijk toe met verouderen: vaak geassocieerd met depressie 

 Veel mogelijke GM als oorzaak van depressieve symptomen bij ouderen 

 Gegevens meestal gebaseerd op case studies en observationele gegevens  

 Data blijven enigszins controversieel maar vnl  
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 Antihypertensiva 

 Statines  

 Oestrogeenreceptor modulators  

 Als depressieve symptomen optreden of verergeren: mogelijke associatie met 

medicatiegebruik in acht nemen 

o Cognitieve problemen: dementie kan presenteren als pseudo-depressie 

 Inadequate voeding → cognitieve stoornissen kunnen optreden waardoor bv. gevaarlijk 

gedrag kan ontstaan 

 Ook als mensen beseffen dat cognitieve functies achteruitgaan door neurodegeneratieve 

aandoening: w vaak somber of gedeprimeerd 

o Aanpassings-, angst of psychotische stoornis 

 Daarom moet hulpverlener somatische factoren grondig in kaart brengen dmv  

o Grondig klinisch onderzoek  

o Laboratoriumonderzoek: bloedbeeld, lever- en nierfunctie 

o Ionogram: inclusief  

 Calcium 

 Glucose 

 TSH 

 Vitamine B12  

 Foliumzuur 

 Sociale status vd pt kan belangrijke rol spelen in verwevenheid 

o Omvat: familie, wonen, vrienden, vrije tijd, religie, …  

o Bepaalde factoren: geassocieerd met verhoogd risico op depressie 

 Bv. verlies van partner 

 Bv. onmogelijkheid tot onderhouden van sociale contacten 

 … 

 Tijdens anamnese ook aandacht aan biografie vd ouderen besteden: vroegere ervaringen of 

levensgebeurtenissen kunnen actieve rol spelen bij ontstaan van latere depressie  

o Bv. verlies van ouder  

o Bv. sexuele of fysieke mishandeling 

 

Onderscheid depressie en dementie 

 Cognitieve stoornissen  

o Vaak geassocieerd of verweven met depressieve symptomen  

o Aantal overlappende kenmerken → onderscheid dementie vs depressie niet altijd eenvoudig  

 Bij klassieke beelden met typische presentatie: onderscheid meestal eenvoudig  

 Bij atypische beelden: vaak moeilijker 

 Regels die voor 1 van beide meer suggestief zijn 

 Dementie Depressie 

Begin Sluipend (maanden tot jaren) Variabel, geleidelijk 

Verloop Consistent, stabilisatie en 

trage achteruitgang 

Variabel, diurne schommelingen 

Aandacht Normaal in begin Zwakkere aandacht, 

interesseverlies, negatieve 

gedachtegang 

Oriëntatie Gestoord Niet gestoord 

Geheugenfuncties Gestoord Intact (kan gestoord zijn maar 

gefragmenteerd dan) 

Gedachtegang Moeilijkheden met abstract 

denken, verarmde gedachten, 

woordvindingsproblemen 

Intact, gevoelens van 

minderwaardigheid, 

hopeloosheid of hulpeloosheid 

Hallucinaties + wanen Doorgaans afwezig in 

beginstadia 

Geaccentueerd 

Verlies vaardigheden Verbloemd Geaccentueerd 

Antwoorden Probeert “ik weet het niet” 
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o Begin/ontstaan 

 Dementie 

 Meestal vrij traag en globaal progressief 

 Afhankelijk vd oorzaak 

 Depressie 

 Ontstaan verloopt wisselend 

 Suggestief: ontstaan vd klachten na grote (negatief ervaren) levensgebeurtenissen 

o Globaal verloop  

 Dementie 

 Klassiek progressief van aard 

 Mogelijke tussentijdse stabiele episodes 

 Depressie 

 Eerder wat variabel 

 Typisch diurne schommelingen  

o Aandacht 

 Dementie: zeker in beginfase normaal 

 Depressie: zwakkere aandacht met op voorgrond  

 Interesseverlies  

 Negatieve gedachtegang 

o Oriëntatie 

 Dementie: gestoord 

 Depressie: niet gestoord 

o Gestoorde geheugenfuncties  

 Dementie: ja 

 Depressie: ja maar typisch meer gefragmenteerd 

 Geheugenfuncties voor zaken waar depressieve pt nog interesse voor heeft kunnen 

intact zijn terwijl zelfde functies voor andere onderwerpen gestoord zijn 

 Motivatie voor testen geheugenfuncties: doorgaans ook verlaagd bij depressieve ptn 

o Denken  

 Dementie: op voorgrond staan m 

 Moeilijkheden met abstract denken 

 Problemen met oordeelsvermogen  

 Evt woordvindingsproblemen 

 Depressie: denkpatroon w bepaald door gevoelens van  

 Minderwaardigheid 

 Hopeloosheid  

 Hulpeloosheid  

o Hallucinaties en wanen 

 Dementie: meestal afwezig in beginstadia 

 Depressie: bij minderheid aanwezig 

o Verlies aan vaardigheden 

 Dementie 

 Verlies van vaardigheden w bij observatie en onderzoek verbloemd: doen pogingen 

om correcte antwoorden te geven maar slaan naast bal 

 Depressie 

 Tekortkomingen w geaccentueerd ('ik weet het niet') 

 Weinig inspanning gedaan  

 Pt geen interesse over uitkomst van onderzoek 

 Natuurlijk: verschillen zijn altijd relatief en nooit 100% specifiek voor slechts 1 van beide 

aandoeningen  
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Infecties 

 

Inleiding 

 Acute infecties bij oudere personen 

o Frequent  

o Geven aanleiding tot  

 Verhoogde morbiditeit  

 Ernst vd ziekte 

 Verwikkelingen 

 Verlengde hospitalisatieduur  

 Functioneel verlies 

 Verhoogde mortaliteit tov volwassen populatie op jongere leeftijd 

 Meest voorkomende infecties bij oudere personen 

o Urineweginfecties (urinary-tract-infection: UTI) 

 Al dan niet gecompliceerde cystitis 

 Al dan niet gecompliceerde pyelonefritis 

 Acute en chronische prostatitis 

 (x20 tov jong volwassenen) 

o Infecties vd onderste luchtwegen (lower-respiratory-tract-infection: LRTI) 

 Acute bronchitis 

 Acute infectieuze exacerbatie van chronisch obstructief longlijden 

 Pneumonie 

 Aspiratiepneumonie  

 (x3 tov jong volwassenen) 

o Huid en weke delen infecties (skin-and-soft-tissue-infection, SSTI) 

 Erysipelas 

 Cellulitis 

 Huidabcessen 

 Necrotiserende fasciitis  

o Ook andere infecties kennen hogere morbiditeit en mortaliteit bij oudere personen 

 

Epidemiologie van acute infecties bij oudere personen 

 

Mortaliteit van acute infecties 

 Mortaliteit door infecties in België stijgt met leeftijd 

 
o ¾ vd doden tgv acute infecties in België: populatie ≥ 65 jaar 

o Mortaliteit door acute infecties  

 Leeftijdsgroep 65 – 70 jaar: 14,5/105 personen  

 Leeftijsgroep ≥ 95 jaar: 204/105 personen  
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 Mortaliteit vss acute infecties: hoger bij oudere personen tov volwassenen op jongere leeftijd  

Infectie Verhoging mortaliteit 

Pneumonie x 3 

Nierinfectie x 5 – 10 

Sepsis x 3 

Appendicitis x 15 – 20 

Cholecystitis x 2 – 8 

Tuberculosis x 10 

Infective endocarditis x 2 – 3 

Bacteriële meningitis x 3 

 LRTI 

o In België 4e belangrijkste doodsoorzaak  

 Ongeveer 5.000 doden/jaar  

 3 eerste plaatsen 

 Cardiovasculaire aandoeningen: 14.000 doden/jaar 

 Cerebrovasculaire aandoeningen: 9.000 doden/jaar  

 Longkanker: 7.000 doden/jaar 

o Mortaliteit 

 96% bij personen ≥ 65 jaar 

 2% bij leeftijdsgroep 65 – 69 jaar  

 10,5% bij leeftijdsgroep ≥ 95 jaar 

 Lineaire stijging met leeftijd  

 Oudste populatie: LRTI = belangrijkste doodsoorzaak ("the end of life pneumonia") 

 Dan zijn kankers en cardiale aandoeningen al gepasseerd of niet gehad → 

vatbaarheid is dan belangrijk (en dus LRTI’s) 

o Lesopmerkingen 

 Mannen meer vatbaar dan vrouwen op hoge leeftijd (verklaring = ?) 

 Meer ouderen moeten gehospitaliseerd w bij LRTI dan jongeren 

 UTI 

o Mortaliteit bij oudere personen is hier veel lager (< 0,1% vd mortaliteit bij > 65 jaar)  

o 90% vd mortaliteit tgv UTI: in populatie ≥ 65 jaar  

o Lesopmerkingen 

 Vrouwen > mannen 

 Afhankelijk van  

 Leeftijd  

 Zorgsetting (kwetsbaarheid, zorgafhankelijkheid) 

 SSTI: lage mortaliteit en concentratie in oudere populatie geldt hier ook 

 

Voorkomen van acute infecties 

 Frequent bij oudere personen 

 Maar zeer moeilijk om idee te krijgen van juiste incidentie  

o Meeste studies naar voorkomen van infecties = gebeurd in ziekenhuizen 

o Veel minder gegevens over voorkomen van acute infecties bij ouderen in de gemeenschap 

 Meest voorkomende in volgorde 

o UTI = meest voorkomende 

 Onduidelijk of voorkomen symptomatische ongecompliceerde UTI toeneemt met leeftijd 

 Symptomatische urineweginfecties: vrouwen >>> mannen 

o LRTI 

 Ook moeilijk om exacte incidentie te bepalen 

 1/3 vd voorkomende LRTI’s melden zich bij huisarts 

 Daarbij krijgen 1/4 AB  

 1 – 2% zijn pneumonies 

 Ong 20% hiervan w gehospitaliseerd  

 Mortaliteit bij gehospitaliseerde pneumonies: ong 10% 

 In ZH zien we dus maar topje vd ijsberg van LRTI 
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 > 65 j neemt incidentie van pneumonies toe met leeftijd voor beide geslachten  

 Maar mannen hebben meer pneumonies dan vrouwen 

 Ook percentage pneumonies waarvoor hospitalisatie nodig is: stijgt met leeftijd 

o SSTI (minst voorkomende vd 3) 

 Asymptomatische bacteriurie neemt toe met leeftijd en vrouwen > mannen 

Prevalentie asymptomatische bacteriurie in geselecteerde populaties 

Populatie Prevalentie % 

Gezonde, premenopauzale vrouwen 1,0 – 5,0 

Zwangere vrouwen 1,9 – 9,5 

Postmenopauzale vrouwen tussen 50 en 70 jaar 2,8 – 8,6 

Diabetici 

- Vrouwen 

- Mannen 

 

9,0 – 27,0 

0,7 – 11,0 

Oudere personen in gemeenschap (leeftijd > 70 jaar) 

- Vrouwen 

- Mannen 

 

10,8 – 16,0 

3,6 – 19,0 

Oudere personen in rusthuizen 

- Vrouwen 

- Mannen 

 

25,0 – 50,0 

15,0 – 40,0 

Patiënten met ruggemergletsels 

- Intermittent catheter gebruik 

- Sphinctereotomy en condoom catheter ter plaatse 

 

23,0 – 89,0 

57,0 

Patiënten onder hemodialyse 28,0 

Patiënten met urinaire catheters 

- Korte termijn 

- Lange termijn 

 

9,0 – 23,0 

100 (!!) 

 

Risicofactoren voor acute infecties bij oudere personen 

 

Verhoogde vatbaarheid, morbiditeit en mortaliteit voor acute infecties bij oudere personen: 

multifactorieel bepaald 

 Veroudering vh immuunsysteem (immunosenescentie)  

 
o Verhoogt vatbaarheid voor infecties op hogere leeftijd 

o Involutie van thymus en verminderde hematopoiese in beenmerg → gevolgen 

 Minder T- en B- cellen geproduceerd  

 Minder naïeve cellen naar periferie geëxporteerd 

o Dus Expansie CD-8-memory cellen is meer oligoclonaal 

 Dus steeds meer ‘senescente cellen’ die slechts bepaalde antistoffen hebben 

 Geproduceerde antistoffen hebben lagere affiniteit met antigeen  

 Opsonophagocytose gebeurt minder efficiënt 

 Veroudering vd eindorganen die betrokken zijn bij infectie  

o Maakt vatbaarheid voor en gevolgen dergelijke infectie groter 
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o Kans op LRTI bij oudere personen: verhoogd door 

 Verminderde hoestreflex 

 Gedaalde speekselproductie 

 Verminderde muco-ciliaire klaring  

 Gereduceerde compliantie vd borstkas  

o Vatbaarheid voor UTI op hogere leeftijd: verhoogd door 

 Oestrogeendeficiëntie bij postmenopausale vrouwen → atrofische vaginitis/urethritis  

 Bekkenbodemspierzwakte 

 Prostaathypertrofie 

 Verminderde prostaatsecreties (die bacteriostatisch werken) bij man  

 Verminderde blaastonus → verhoogd postmictioneel residu  

o Kans op SSTI bij oudere personen: verhoogd door 

 Atrofie vd huid 

 Gedaalde doorbloeding vd huid en weke delen  

 Comorbiditeit verhoogt kans op infecties 

o Verhogen risico op LRTI 

 Slikproblemen door aandoeningen vh CZS (CVA, dementie, Parkinson) 

 Periodontitis 

 Chronisch long-, hart-, lever- en nierlijden 

 Diabetes 

 Roken  

 Alcoholisme  

o Verhogen risico op UTI 

 Incontinentie (urinair en fecaal) 

 Blaas- en/of uterusprolaps 

 Prostaathypertrofie en –kanker 

 Urolithiasis  

 Vroegere gynaecologische of urologische ingrepen 

o Verhogen kans op SSTI 

 Vasculaire insufficiëntie 

 Diabetes  

 Huidziekten  

 Geneesmiddelen kunnen risico op infectie verhogen 

o Sederende medicatie: verhoogt kans op LRTI door aspiratie 

o Anticholinergica: verhogen kans op UTI door vermindering van blaascontractiliteit 

 Kwetsbare oudere (frailty)  

o Verminderd fysiek en geestelijk functioneren en malnutritie  

o Verhoogd risico op infecties 

 Leeftijd op zich en omgeving waar persoon verblijft (thuis, rusthuis of verzorgingsinstelling of 

ziekenhuis)  

o Minder bepalend voor risico voor infecties dan hierboven opgesomde risicofactoren 

 

Presentatie van acute infecties bij oudere personen 

 Minder typische symptomen dan bij jonge volwassenen 

o Oudere personen ontwikkelen minder gemakkelijk koorts  

 Maximale T daalt met ong 0,15 °C/leeftijdsdecade 

 Hypothermie komt frequent voor 

o LRTI 

 Normaal klassieke triade  

 Koorts 

 Hoest 

 Sputumproductie 
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 Maar bij oudere ptn 

 
 Slechts bij helft: triade aanwezig 

 1/3 symptomen kan wel w waargenomen bij meerderheid van oudere personen 

 Andere symptomen (delier, val, incontinentie, vermindering ADL, …) 

 Gevolg: duurt langer tot juiste diagnose en behandeling → hogere comorbiditeit en 

mortaliteit 

o UTI (cystitis) 

 Klassieke presentatie met frequency, urgency en dysuria kan ontbreken 

 New onset incontinentie meer aanwezig 

 Meer atypische symptomen bij oudere personen met acute infectie → onderliggend infectieus 

probleem uitsluiten bij optreden van  

o Temperatuurstijging (max T° - 0,15°C/10 j) of – daling 

o Acuut delier / daling cognitie 

o Lethargie – agitatie 

o Anorexie 

o Vallen 

o Incontinentie 

o Verminderd geestelijk en/of fysiek functioneren 

 Typische en atypische symptomen: belangrijke prognostische waarde 

o Bv. mortaliteit binnen 30 dagen van thuis-verworven pneumonie bij 65+’ers: ahv CURB-65 

criteria → dus om triage te doen van longontsteking 

 CURB-65 

 C: confusion (verwardheid) 

 U: serum ureum (> 42 mg/dL) 

 R: respiratory rate ≥ 30/min (ademhalingsritme) 

 B: blood pressure (systolisch < 90 mmHg of diastolisch < 60 mmHg) (bloeddruk) 

 65: > 65 jaar 

 3/5 criteria aanwezig: ernstige pneumonie met nood aan intensieve zorgen 

 2/5: hospitalisatie gewenst 

 Asymptomatische bacteriurie (ASB) en pyurie  

o Frequent bij oudere personen 

o Afwezigheid van symptomen maar aanwezigheid van bacteriurie en pyurie → zelden reden 

om over te gaan tot antibiotische behandeling 

 Overbehandeling van asymptomatische bacteriurie gebeurt te vaak!! 

o Bij oudere pt die presenteert met infectieus syndroom zonder typische urgency, frequency 

of dysuria: andere infectieuze focus eerst uitsluiten voordat men besluit tot symptomatische 

UTI bij aanwezigheid van bacteriurie en pyurie 

 Bij 25% vd personen met koorts en ASB: andere focus 

 Minder typische en meer atypische presentatie van acute infecties bij oudere personen 

bemoeilijkt vaststellen vd juiste focus vd infectie 
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o Hierdoor kan vertraging optreden in initiëren AB therapie bij ernstige infecties waardoor 

prognose verslechtert 

o Bij pneumonie bv. gedaalde mortaliteit en morbiditeit als AB-therapie binnen 4 – 8 uren na 

opname in ZH wordt geïnitieerd 

 

Etiologie 

 

Bij oudere personen: moeilijker om etiologie ve infectie te achterhalen 

 Meer pathogenen 

 Meer resistente pathogenen 

 Verschillende pathogenen tegelijk 

o Kolonisatie – infectie? 

 

Ahv (atypische) presentatie van acute infecties: niet mogelijk om oorzakelijke kiem te achterhalen 

 Multidrugresistant (MDR) en kolonisatie 

o Oudere kwetsbare personen: meer kans om bacteriën te dragen die resistent zijn aan 

meerdere antibiotica (MDR) 

o Kolonisatie  

 Aanwezigheid van bacteriën zonder acute infectie 

 W niet antibiotisch behandeld 

o (MDR) koloniserende bacteriën in urine (~asymptomatische bacteriurie), wonden of sputa 

bemoeilijken etiologische diagnostiek → soms verkeerde of overbodige AB behandeling 

 Virale LRTIs  

o Komen frequent voor bij oudere personen 

o Oudere mensen hebben sneller LRTI symptomen (bronchitis, …) dan jongeren 

o Welke virussen? 

 Belangrijke verwekkers van LRTI bij oudere personen 

 Influenza A en B: klassiek wintervirus 

 Griepseizoen meer variabel id tijd maar meestal tss januari en maart 

 Internationaal en nationaal w griepactiviteit opgevolgd tijdens winterseizoen 

 Veroorzaakt belangrijke stijging vd hospitalisaties en mortaliteit bij oudere 

personen gedurende winter 

 Bij oudere ptn die tijdens griepseizoen w opgenomen in ZH met recent ontstane 

(< 7 dagen) LRTI met hoest en koorts: kans reëel dat het om influenza gaat  

 A priori kans van 40% 

 Respiratoir syncytiaal virus (RSV): klassiek wintervirus 

 RSV A en B 

 RSV seizoen begint klassiek in begin november → piek kort na nieuwjaar 

 Parainfluenza (1, 2, 3) 

 Humaan metapneumovirus  

 Rhinovirus 

 Coranovirus 

 Adenovirus  

o Op klinische basis kan men onderscheid tss virale en bacteriële LRTI niet maken 
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o Relatie ziekenhuisopnames en virale activiteit in gemeenschap 

 
 Bacteriële pneumonie 

o Klassieke bacteriële verwekkers van thuis-verworven pneumonie bij ouderen (community 

acquired pneumonia, CAP)  

 Streptococcus pneumoniae 

 Haemophilus influenzae 

 Klebsiella pneumoniae   

o Zeldzame verwekkers pneumonie bij ouderen 

 Mycoplasma pneumoniae  

 Chlamydia pneumoniae  

o Legionella pneumophila  

 Veroorzaakt ernstige pneumonies (nood aan opname op intensieve zorgen)  

 Moet zeker in spectrum AB behandeling zitten bij ernstige pneumonies 

 Epidemiologische omstandigheden die hieraan moeten doen denken 

 Hotelverblijven 

 Cruises  

 Residentie in rusthuizen 

o Aandeel van MDR bacteriën (vnl Gram-negatieve bacillen zoals Serratia sp., Pseudomonas 

sp.) als oorzaak van LRTI  

 Neemt toe bij 

 Oudere personen met comorbiditeit 

 Ernst van LRTI 

 Functionele afhankelijkheid 

 Voorafgaande (binnen 3 maanden) antibiotische therapie  

 Hospitalisatie (binnen 3 maanden)  

 Deze risicofactoren voor MDR en niet leeftijd op zich of plaats waar pt verblijft moeten 

aanleiding geven tot aangepaste empirische AB therapie voor MDR bacteriën 

 Verwekker UTI 

o Eschirichia coli 

 Ook bij ouderen belangrijkste verwekker  

o Andere gramnegatieve en grampositieve bacillen 

 Kunnen oorzaak zijn van UTI bij  

 Oudere personen met gecompliceerde UTI 

 Recent antibioticagebruik of hospitalisatie 

 Comorbiditeit  

 Functionele of geestelijke afhankelijkheid  

 Welke bacillen?  

 Gramnegatief 

 Klebsiella pneumoniae  

 Proteus mirabilis  

 Enterobacter aerogenes 

 Gram-positieve bacteriën  

 Enterokokken 

 Staphylococcus aureus  
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 Staphylococcus saprophyticus 

 SSTI  

o Klassieke verwekkers: grampositieve huidflora (stafylokokken en streptokokken) 

o Bij oudere ptn met risicofactoren (zoals diabetes): gramnegatieve bacillen kunnen ook SSTI 

veroorzaken 

 

Diagnostiek 

 Zoals bij jongere ptn: basis voor verder gerichte diagnostiek bij ouderen met acute infectie  

o Grondige anamnese  

o Klinisch onderzoek  

 Diagnose pneumonie 

o Pneumonies presenteren zich erg atypisch bij oudere personen 

o Radiografie longen = nodig  

o Pneumonies kunnen ontstaan na aspiratie: aspiratiepneumonie 

 Aspiratie = aspireren voeding tot onder ware stembanden 

 Zekere aspiratie: ‘Definite aspiration event’ 

 Witnessed definite aspiration: verstikking na braken of bij eten  

 Unwitnessed definite aspiration 

 Braken, hoesten bij eten 

 Verplaatsen van voedingssonde  

 Aanwezigheid van braaksel of sondevoeding op kleding of hoofdkussen  

 Binnen 24 uren infiltraat op RX thorax 

 Tachypnoe (> 18/min) 

 Koorts (rectaal >37,8 °C)  

 Niet anders te verklaren verandering in mentale toestand van patiënt  

 Vermoedelijke aspiratie: ‘Suspected aspiration event’ als pt plots symptomen van LRTI 

(bv. dyspnoe, tachypnoe, hypoxemie of koorts) krijgt en bovendien pt die 

 Sondevoeding krijgt 

 Voorafgaande slikproblemen heeft  

 Of infiltraat in laag gelegen longsegment vertoont  

 Verhogen risico op aspiratie 

 Aandoeningen van CZS (narcose, CVA, dementie of sederende medicatie) 

 GI problemen met braken of reflux  

 Ernstige periodontitis  

 Cariës, tanden breken af, … → aantal bacteriën neemt toe 

 Verhoogd risico op aspiratie met meer bacteriën 

 Aspiratie-pneumonitis vs aspiratie-pneumonie 

 Aspiratie-pneumonitis  

 Respiratoire symptomen die binnen 24 uren verdwijnen 

 Infiltraat op RX thorax bij pt die zekere of vermoedelijke aspiratie doormaakte 

 Niet altijd behandeling nodig 

 Aspiratie-pneumonie  

 Respiratoire symptomen die langer dan 24 uren duren  

 Infiltraat op RX thorax bij pt die zekere of vermoedelijke aspiratie doormaakte 

 W beschouwd als gesurinfecteerd door bacteriën → AB-therapie nodig 

 Bij ouderen w minder oorzaken van acute infecties gevonden: want bekomen adequaat staal 

voor verdere etiologische diagnostiek bij oudere personen moeilijker  

o Slechts minderheid slaagt erin om  

 Adequaat (purulent en zonder contaminatie met orale flora) sputumstaal op te hoesten 

bij LRTI  

 Urinestaal 

 “Clean catch midstream" staal van urine (positief igv > 105 CFU/mL van predominante 

bacterie aanwezig zijn) af te geven 

 Eénmalige sondage is andere optie 
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o Kans op contaminatie door orale flora bij sputumstalen en perineale en/of fecale flora bij 

urinestalen neemt toe → kan aanleiding geven tot verkeerde therapie 

o Wonden: steeds polymicrobiëel besmet → nemen van oppervlakkige wissers voor 

bacteriologisch onderzoek van wonden niet zinvol 

 Diagnose virale LRTI bij oudere personen 

o Bemoeilijkt door feit dat aantal virussen dat verspreid w bij ouderen lager ligt dan bij 

jongvolwassenen 

 Is gevolg van  

 Vooraf bestaande immuniteit  

 Droge atrofische mucosae bij oudere personen 

o Gebruik moleculaire genetische detectietechniek bv. polymerized chain reaction (PCR) → bij 

oudere personen kan men virussen als verwekker van LRTI identificeren 

 Nasofaryngeale swab  

 W gedaan om farynxachterwand te bereiken  

 DUS wisser horizontaal in neus steken (niet naar boven toe!!) 

 Als dit niet lukt: orale wisser mag ook (boven week verhemelte, niet aangenaam) 

 Voor PCR bij 

 Influenza 

 RSV 

 Parainfluenza 

 Human metapneumovirus 

 PCR voor bovenstaande virussen mbv nasopharyngeale wisser: gevoeliger dan virale 

antigeen detectie of cultuur voor virussen bij oudere personen 

o Diagnostiek obv stijging antistoftiters tegen bepaald virus (serologie) vereisen acuut en 

convalescent staal → minder nuttig voor acute diagnostiek van virale LRTI 

 Diagnose van UWI  

o Asymptomatische bacteriurie: aanwezigheid van 

 ≥ 105 CFU bacteriën/mL in 2 urinestalen bekomen door mictie bij vrouw en in 1 

urinestaal bij man  

 Of bij ≥ 102 CFU bacteriën/mL in urinestaal bekomen door eenmalige sondage 

o Ongecompliceerde UWI 

 Cystitis 

 Pyelonefritis 

o Gecompliceerde UWI 

 Onderste 

 Bovenste: perinefritis, abces, … 

 Diagnose van SSTI (erysipelas, cellulitis, abcessen)  

o Op klinische basis gesteld  

 Ahv 

 
 Zwart: necrotisch → best debrideren (chirurgisch of met debriderende gel) 

 Geel beslag → debriderende gel 

 Rood: granulerend weefsel → moet beschermd worden! 

 Zo nodig aangevuld met beeldvorming 

o Osteomyelitis per continuitatem: meestal aanwezig als bij wonde door sondage contact kan 

w gemaakt met onderliggende bot 

o Staalname van oppervlakkige wondes voor bacteriologische diagnostiek: weinig zinvol 

o Punctievocht van abcessen en materiaal bekomen door curretage van botweefsel bij 

vermoeden osteomyelitis: kunnen gebruikt w voor bacteriologische diagnostiek 

 Wonde steeds sonderen om te weten of je tot op bot komt 

 Op voetzool wonde groter dan eurostuk → ook zeker diepere weefsels geïnfecteerd → 

chirurgische exploratie vragen 
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Behandeling van acute infecties bij oudere personen 

 Algemene principes voor behandeling van acute infecties 

o Geen verschillen tss oudere personen en jongvolwassenen  

o Rekening houden met farmacotherapeutische principes zoals 

 Dosisaanpassing bij nierfalen 

 Interacties met andere geneesmiddelen  

 Bijwerkingen die kunnen optreden  

 Keuze van empirische antibiotische therapie hangt af van verschillende factoren  

o Aard infectie 

o Ernst infectie 

o Setting gezondheidszorg  

 Thuis 

 Rusthuis 

 Ziekenhuis 

 Intensieve zorgen 

o Aanwezige risicofactoren bij patiënt  

 Comorbiditeit 

 Functionaliteit 

 Voorafgaande antibiotische therapie 

 Tolerantie  

 Bijwerkingen van antibiotica 

o Epidemiologische context  

 Winterseizoen 

 Lokale epidemiologie van MDR in ziekenhuizen  

 Recente reizen 

 Meer details: zie 

o Cursus infectieziekten 

o Antibioticagidsen voor huisartsen of ziekenhuisartsen 

o Lokale en nationale richtlijnen voor behandeling van specifieke infecties  

 Vroegtijdig starten van empirische antibiotische therapie  

o Binnen 4 – 8 uren na hospitalisatie 

o Reduceert morbiditeit en mortaliteit bij pneumonies 

 Asymptomatische bacteriurie  

o Definitie: ≥ 105 CFU/mL met of zonder pyurie 

o Normaal geen behandeling van asymptomatische bacteriurie bij oudere personen  

 Met diabetes 

 Verblijvend in rusthuis  

 Met urinaire verblijfskatheter  

o Wel behandeling als 

 (bloederige) urologische ingreep moet uitgevoerd w 

 Niet-gecompliceerde cystitis na verwijderen van urinaire katheter: als significante 

bacteriurie > 48 uren na verwijderen vd urinesonde persisteert 

 Chronische wonden  

o Wonden zonder evidentie voor SSTI: verzorgen volgens principes van lokale wondzorg 

 Topische en systemische AB therapie bij wonde moeten vermeden w als geen SSTI 

aanwezig is 

o AB-behandeling: enkel igv dieper gaande infectie bij wonde 

 Erysipelas, cellulitis 

 Abces 

 Osteomyelitis 
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o Afhankelijk van kleur 

 
 Zwart: necrotisch → best debrideren (chirurgisch of met debriderende gel) 

 Geel beslag → debriderende gel 

 Rood: granulerend weefsel → moet beschermd worden! 

 Oudere personen: gevoeliger voor bijwerkingen van antibiotische therapie 

AB (klasse) Bijwerking Commentaar (oudere mensen) 

β-Lactams Anafylaxis Meer kruisallergie: penicilline en cefalosporine 

Imipenem Epilepsie Versterkt door verminderde nierfunctie 

Cefepime Encefalopathie Versterkt door verminderde nierfunctie 

Carboxypenicilline Hartfalen Bij ouderen met hartfalen door hoge 

zoutgehalte 

Trimethoprim Beenmergsuppressie Versterkt door verminderde nierfunctie 

Sulfamethoxazole Dyscrasie Geneesmiddelinteractie (warfarine) 

Aminoglycosides/  

Vancomycin 

Nefro- en ototoxiciteit Versterkt door geneesmiddelinteractie en 

verminderde nierfunctie 

Rifampicine  

Isoniazide 

Hepatitis Geneesmiddelinteractie 

Quinolone Epilepsie, tendinitis, 

delirium, slaapstoornis 

CZS bijwerkingen bij ouderen zijn frequenter 

(juiste prevalentie is omstreden) 

Macrolides GI intolerantie Frequenter bij ouderen 

 Antibiotica geassocieerde diarree 

o Verwikkeling van antibiotische therapie die bij oudere personen frequenter optreedt  

o Kan gevolg zijn van  

 Bijwerkingen AB zelf op darmwand en darmmotiliteit  

 Bv. erythromycine 

 Antibiotisch effect op darmflora 

 Onder druk antibiotische therapie: overwicht vd normale darmflora kan verstoord 

geraken tvv andere pathogene bacteriën 

 Bv. C. difficile geassocieerde diarree  

 Oudere personen: frequent (tot 20%) drager van Clostridium difficile in stoelgang 

 Bij AB therapie waardoor normale darmflora w onderdrukt: C. difficile kan 

aanleiding geven tot  

 Diarree 

 Pseudomembraneuze colitis  

 (Meer zelden) toxisch megacolon 

 Voorkomen en mortaliteit: neemt toe met leeftijd 

 Steeds aan denken als tijdens/na AB therapie bij oudere persoon diarree optreedt 

 Diagnose  

 Op vers staal diarree: detectie C. difficile 

 Glutamaat dehydrogenase (GDH-test)  

 Toxine A en/of B 

 Zo nodig aangevuld met detectie (PCR) en/of kweken C. difficile uit 

stoelgangsstaal 

 Behandeling  

 10 daagse therapie  
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 Matige diarree: metronidazole (3 x 500 mg/dag PO)  

 Ernstige diarree: vancomycine (4 x 125 mg/dag PO)    

 Recidieven na eerste behandeling: frequent (25%)  

 Eerste recidief: behandeld zoals initiële episode 

 Verdere recidieven: dikwijls nood aan hoger gedoseerde initiële en langere 

therapie (tot 2 maanden) waarbij dosis geleidelijk w afgebouwd 

 Hardnekkige recidieven → therapeutische opties 

 Nieuwe antibioticum fidaxomicine  

 Stoelgangstransplantatie  

 Virale LRTI: therapeutische implicaties 

o Start empirische AB igv 

 > 75 jaar 

 Hoest, koorts en purulente sputa ≤ 1 week 

 CURB-65 ≤ 2 

 RX thorax: geen infiltraat 

o Stop AB igv PCR: influenza A+ 

 

Preventie van acute infecties bij oudere personen 

 Standaard hygiënische maatregelen voor oudere persoon zelf en zorgverleners → preventie 

infectie en overdracht naar derden 

o Handhygiëne 

o Hoesthygiëne 

o Plashygiëne 

 Voldoende drinken 

 Frequent plassen (toilettraining) 

o Aspiratierisico reduceren → reductie aantal (aspiratie)pneumonies 

 Voedingsmodificatie: aanpassing voedingsconsistentie 

 Goede tandzorg 

 Positie tijdens eten en tijdens toediening sondevoeding  

 UTI voorkomen 

o Voldoende vochtinname  

o Frequente mictie 

 Goede wondzorg kan kans op ontwikkeling van SSTI reduceren 

 Vaccinaties (uitgebreid: zie onder) 

o Infectiepreventie bij oudere personen → aanbevolen vaccinaties voorzien  

 Vaccinatieschema volwassenen 

 
 Vaccins aanbevolen bij oudere personen (zie onder) 

 Tetanus 

 Influenza  
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 Pneumokokken 

o Immunogeniciteit van deze vaccins bij ouderen neemt af met 

 Leeftijd  

 Aanwezigheid van comorbiditeit 

o Verder onderzoek naar manieren om oudere personen te beschermen voor ziekten die te 

voorkomen zijn door vaccinatie: aangewezen → aantal mogelijkheden 

 Actieve bescherming met vaccins die verhoogde immuunrespons induceren  

 Passieve bescherming ouderen door vaccinatie van personeel in gezondheidszorg en 

kinderen die deze ziektes verspreiden 

 

Vaccins 

 Vaccinatie tegen tetanus 

o Levenslange, 10-jaarlijkse vaccinatie tegen tetanus = aanbevolen 

o < 50% van ≥ 65 jarigen: binnen 10 jaar gevaccineerd tegen tetanus 

 Booster 

 Igv > 10 jaar geleden: 1 dosis 

 Igv > 20 jaar geleden: 2 dosissen (0 m en 6 m) 

 Beschermende concentraties aan As tegen tetanus: slechts bij 40 – 50% van populatie 

> 60 jaar teruggevonden 

 Daarom: (zeldzame) gevallen van tetanus vnl in oudere populatie met dikwijls (20%) 

dodelijke afloop 

 Vaccinatie tegen influenza 

o Jaarlijkse vaccinatie tegen influenza: aanbevolen voor  

 Alle personen ≥ 65 jaar 

 Medisch en administratief personeel van zorginstellingen 

o Vaccin 

 Trivalent of quadrivalent geïnactiveerd vaccin dat 3 of 4 Influenza-types bevat 

 Influenza A H1N1 

 Influenza A H3N2  

 1 of 2 Bstammen 

 Jaarlijks aangepast ifv antigenische varianten die verwacht w in winterperiode 

 Voorkomt met efficiëntie van ong 50% 

 Hospitalisatie door influenza en pneumonie 

 Mortaliteit voor influenza en pneumonie  

 Gehele mortaliteit (tegenover alle oorzaken) 

o Influenza vaccinatiegraad België 2004: oudere populatie is ondergevaccineerd (terwijl zij 

atypische vaccinaties ervan kunnen doen dus vaccin belangrijk!) 

 
 Vaccinatie tegen pneumokokken 

o Vaccin bevat 13 (PCV13) of 23 (PPV23) vss kapselpolysacchariden van pneumokokken 

 Deze 13 of 23 pneumokokken vertegenwoordigen resp 54% en 88% vd pneumokokken 

die invasieve infecties (bacteriëmie) veroorzaken bij oudere personen (≥ 60 jaar) 

 PCV13 vaccin  
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 Beschermt tegen pneumokokkenpneumonie veroorzaakt door pneumokokken met 

kapseltypes die in vaccin zitten met efficiëntie van 45%   

 Beschermt tegen invasieve pneumokokkenziekte (bacteriëmie) veroorzaakt door 

pneumokokken met kapseltypes die in vaccin zitten met efficiëntie van 76% 

 PPV23  

 Beschermt enkel tegen invasieve pneumokokkenziekte met efficiëntie van 50% 

o Eerst 13-valent conjugaat vaccin (PCV13) → gevolgd door 23-valent polysaccharide vaccin 

(PPV23) na minstens 8 weken 

 Aanbevolen bij alle personen ≥ 65 jaar 

 Als vroeger al PPV23 werd toegediend: minstens 1 jaar na PPV23 kan eenmalig met 

PCV13 gevaccineerd w  

 ≥ 85 jaar: weinig evidentie dat vaccin nog werkzaam is → geïndividualiseerde benadering 

met inschatting van risico en immuunantwoord voor eventuele vaccinatie  

o Doelgroepen 

 Volwassenen met verhoogd risico op pneumokokkeninfectie 

 Ernstige immuunstoornis 

 Asplenie (anatomisch of functioneel) 

 Sikkelcel-ziekte en hemoglobinopathie 

 Lek van CSV of cochleair implantaat 

 Volwassenen met comorbiditeit 

 Chronisch hartlijden 

 Chronisch longlijden 

 Chronisch leverlijden of ethylabusus 

 Chronisch nierlijden 

 Gezonde personen ≥ 65 j  

o Pneumokokken vaccinatiegraad 

 
 Herd effect 

o Herd immunity = kudde-immuniteit = proportie vd populatie met immuniteit tegen 

bepaalde aandoening 

o Herd effect = kudde-effect = reductie van infectie of ziekte bij niet-gevaccineerde populatie 

door deel van populatie te vaccineren 

 Om binnen populatie kudde-effect te induceren: vaccinatiegraad moet hoog liggen (> 

80%) 

 Vaccineren gezondheidswerkers tegen influenza in rusthuizen: herd effect op residenten 

vh rusthuis ongeacht hun vaccinatiestatus 

 Bij vaccinatie personeel van rusthuizen tegen influenza vermindert mortaliteit bij  

bewoners vh rusthuis 

 Hierop berust aanbeveling om gezondheidswerkers te vaccineren tegen influenza → 

risicopersonen onrechtstreeks beschermen  

 Vaccineren kinderen (belangrijke bron van verspreiding) voor influenza en 

pneumokokken: kan ook herd effect hebben op oudere populatie  

 Systematisch vaccineren van kinderen tegen griep → vermindering vd 

griepgerelateerde mortaliteit bij  
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 Volwassen risicopersonen  

 Ouderen  

 Introductie 7- en nadien 13-valent conjugaat pneumokokkenvaccin bij kinderen < 2 

jaar resulteerde in daling vh voorkomen van en mortaliteit door invasieve 

pneumokokkenziekte bij zowel kinderen als oudere populatie (herd effect) 

 Vaccineren kinderen tegen griep en pneumokokken beschermt dus onrechtstreeks 

oudere populatie die meer complicaties en mortaliteit vertoont door deze infecties 

 Herpes zoster-vaccinatie (variccela zoster virus) 

o Toename met leeftijd van  

 Zona  

 Complicatie: post-zoster-neuralgie (invaliderend!!) 

o Levend afgezwakt varicella zoster vaccin  

 Reduceert incidentie  

 Zona met 51%  

 Post-zoster-neuralgie met 66%  

 Op Belgische markt sinds 2014  
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Farmacologie bij ouderen 

 

Situering 

 Bevolking ≥ 65 jaar: gebruikt tot helft (25 – 50%) vd voorgeschreven geneesmiddelen 

o Bevolking ≥ 65 jaar die minstens 1 GM innemen 

 60% vd mannen  

 70% vd vrouwen  

o Dikwijls: > 1 GM/persoon ingenomen (polyfarmacie) 

 Interacties 

 Onjuist gebruik 

 Ouderen: meer kans op bijwerkingen van GM’en 

o Door  

 Verminderde orgaanreserve  

 Comorbiditeit 

o In 28 – 50% vd gevallen zijn ze vermijdbaar 

 Oppuntstelling vd behandeling met GM bij oudere personen moet op regelmatige basis 

gebeuren door behandelende arts 

 

Definities 

 
 Medicatie fout = medication error 

o Is vergissing die gebeurt bij  

 Voorschrijven 

 Overschrijven 

 Verdelen 

 Toedienen 

 Therapietrouw  

 Monitoring  

o Kan voorkomen worden  

o Kan al dan niet leiden tot schade 

 Geneesmiddelbijwerking = adverse drug event/reaction (ADR) = schade veroorzaakt aan pt 

door gebruik GM  

o Hieronder w verstaan 

 Adverse drug reaction: schade veroorzaakt door GM op zich  

 Aan normale dosis  

 Bij normaal gebruik 

 Schade door verkeerd gebruik ve GM  

 Overdosering, onderdosering 

 Overbehandeling en ontbreken van medicamenteuze theapie 

o Kan voortkomen uit medicatiefout maar meestal is dit niet geval 

o Kan vermijdbaar of onvermijdbaar zijn 

o Kan eveneens veroorzaakt w door geneesmiddelinteractie 
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 Therapiefalen = drug therapy failure (DTF) = ontbreken van gewenst effect bij instellen 

medicamenteuze therapie 

o Kan veroorzaakt w door 

 Slechte therapietrouw 

 Onderdosering  

 Geneesmiddelinteractie 

o Ook bij therapiefalen gerekend 

 Overbodige medicamenteuze behandeling  

 Onbehandelde indicaties  

 Geneesmiddelinteractie = drug-drug interaction = wijziging vh effect van GM door ander GM 

o Mogelijkheden 

 Toegenomen effect 

 Verminderd effect  

 Bijwerking die normaal niet voorkomt bij toegediende geneesmiddelen 

o Risicofactoren voor interacties 

 Polyfarmacie 

 Hoge leeftijd 

 Comorbiditeit 

 Hoge doses medicatie 

 Hoog first-pass effect 

 Nauwe marge subtherapeutisch-therapeutisch toxisch 

 Hoge intrinsieke toxiciteit 

o Bv. digoxine, anticoagulantia, insuline 

 Relatie tss medicatiefout en geneesmiddelbijwerking: toegelicht in onderstaande figuur  

 Omstandigheden waarbij geneesmiddelbijwerkingen en -falen kunnen optreden: 

Geneesmiddelbijwerking Geneesmiddelfalen 

Normaal gebruik Slechte therapietrouw 

Overdosis Onderdosering 

Geneesmiddelinteractie 

(polyfarmacie!) 

Geneesmiddelinteractie 

Onbehandelde indicatie 

 Overbodige therapie 

 

Bijwerkingen door geneesmiddelen bij ouderen 

 

Inleiding 

 Bij oudere personen komen frequenter bijwerkingen voor dan volwassenen op jongere leeftijd 

o 15 – 30% van ziekenhuisopnamen door bijwerkingen 

 4x tov jongeren 

 Globaal 5 – 10% 

o 30 – 50% vermijdbare bijwerkingen (24% bij jongere ptn) 

o Onderscheid tss 

 Typische bijwerkingen (verwacht, in lijn van GM)  

 Belang: dosis moet aangepast w (zeker ikv verminderde nierfunctie) 

 Bv. bloeding door LMWH 

 Atypische bijwerkingen  

 Niet gelinkt aan gewenste werking GM  

 Bv. anticholinerge bijwerkingen bij TCA’s: val, verwardheid, depressie, … 
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 Frequentie aantal bijwerkingen bij oudere personen in ambulante praktijk en in rusthuizen 

Ambulante zorg Rusthuizen 

GI (misselijk, braken, diarree) 22,1 % Neuropsychiatrische 

(sedatie, agitatie, …) 

27,0 % 

Elektrolyten / renaal 16,7 % Vallen 12,0 % 

Bloeding 12,7 % Gastrointestinaal 12,0 % 

Metabool / endocrien 9,5 % Dermatologisch / allergie 11,0 % 

Dermatologisch / allergie 7,9 % Bloeding 10,0 % 

Infectie 6,0 % Extrapyramidale symptomen 

/ tardieve dyskinesie 

10,0 % 

Respiratoir 5,4 % Infectie 6,0 % 

Neuropsychiatrisch 4,9 % Metabool / endocrien 5,0 % 

 Frequentie bijwerkingen per geneesmiddelklasse bij oudere personen 

Ambulante zorg Rusthuizen 

Cardiovesculaire medicatie 26,0 % Antipsychotica 23,0 % 

Antibiotica 14,7 % Antibiotica 20,0 % 

Diuretica 13,3 % Antidepressiva 13,0 % 

Nonopioide analgetica 11,8 % Sedativa / hypnotica 9,0 % 

Anticoagulantia 7,9 % Anticoagulantia 9,0 % 

Antidiabetica 6,8 % Antipileptica 9,0 % 

Steroiden 5,3 % Cardiovasculaire medicatie 6,0 % 

Oploïden 4,9 % Antidiabetica 5,0 % 

 Frequenter voorkomen van bijwerkingen door GM bij oudere personen: veroorzaakt door 

 
o Verstoorde farmacokinetiek en –dynamiek 

o Aanwezigheid polypathologie en polyfarmacie  

o Problemen met therapietrouw 

o Problemen met voorschrift en opvolging van GM 

 

A. Farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen 

 

Inleiding 
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 Farmacokinetiek: wat lichaam doet met geneesmiddel 

o Absorptie 

o First pass metabolisatie 

o Distributie 

o Metabolisatie 

o Eliminatie van geneesmiddelen 

 Farmacodynamiek: effect vh GM op organen en receptoren (wat GM doet op lichaam) 

 
 

Farmacokinetische veranderingen bij verouderen 

 Biologische beschikbaarheid orale GM: kan beïnvloed w door heel wat veranderingen bij 

verouderen 

o Absorptie: aantal veranderingen bij ouderen die absorptie GM knn beïnvloeden 

 Atrofische gastritis met achloorhydrie: bij 5 – 10% vd oudere personen 

 Absorptie GM die afhankelijk zijn van zuurtegraad vd maag: kan beïnvloed w 

door achloorhydrie  

 Bv. ijzerpreparaten of penicillines 

 Meerderheid van ouderen: normale maagzuursecretie tot op hoge leeftijd 

 Maaglediging en gastrointestinale transit  

 Vertraagt bij verouderen 

 Hierdoor: tijd tot maximale plasmaconcentratie (tmax) kan verhogen 

 Verminderde GI bloodflow bij ouderen kan absorptie beïnvloeden (tmax, Cmax) 

 Interacties tss geneesmiddelen en/of voedsel die absorptie knn beïnvloeden  

 Bv. verhoogde absorptie cefuroxime wanneer ingenomen met maaltijd 

 Bv. minder absorptie strontiumranelaat igv samen met Ca-preparaten 

ingenomen 

o First pass metabolisatie  

 Veel GM’en ondergaan na absorptie 1e metabolisatie in darmwand en lever  

 Rol first pass effect 

 Goed onderbouwd wat betreft  

 Substraten voor cytochroom P3A4 (CYP3A4) en P-glycoproteine  

 Plaats voor geneesmiddelinteracties 

 Bv. grapefruitsap (pompelmoessap) inhibeert first-pass metabolisatie van Ca-

antagonist felodipine door CYP3A4 in darmwand 

 Hierdoor: biologische beschikbaarheid van felodipine x3  

 Bijwerkingen: (orthostatische) hypotensie en vallen 

o Kan soms klinisch relevante effecten veroorzaken (meestal toename) vd biologische 

beschikbaarheid van GM’en 

 Distributie: veranderingen in weefseldistributie bij verouderen 

o Concentratie albumine (belangrijkste eiwit waaraan GM’en gebonden w) 

 Neemt af met ± 10%  

 Gevolg: evenredige verhoging vrije, niet-albumine gebonden fractie GM in bloed  

 Veranderingen in eiwitbinding bij verouderen → weinig klinische relevantie omdat 

area under the curve vd ongebonden actieve fractie zelden hierdoor verandert 
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 Enkel voor GM’en met hoge eiwitbinding die IV w toegediend kan verminderde 

eiwitbinding klinisch relevant zijn 

 Bv. fentanyl, haloperidol, propranolol, verapamil 

o Lichaamssamenstelling met verouderen verandert  

 Toename lichaamsvet met 20 – 40%  

 Distributievolume van lipofiele GM’en kan dus vergroten 

 Dus ladingsdosis van lipofiele GM’en zou verhoogd moeten w met 10-20% 

 Afname lichaamswater met 10 – 20% 

 Concentratie wateroplosbare GM’en kan verhogen 

 Dus ladingsdosis van hydrofiele GM’en zou verlaagd moeten w 

 Verhoging of verlaging van ladingsdosis met dergelijk kleine fractie: zelden klinisch 

relevant! 

 Metabolisme: veranderingen in lever en metabolisatie van GM’en bij verouderen 

o Veroudering veroorzaakt  

 Vermindering hepatische bloodflow tot ong 40%  

 Minder uitgesproken reductie van massa vd lever (-17% tot -30%) 

o Dit kan effect hebben op GM’en die hoge hepatische extractie kennen: ‘flow limited 

metabolism’ 

 Bv. propranolol, amitriptyline en verapamil 

o Fase I metabolisme 

 Vnl Cytochroom P450 afhankelijke metabolisme 

 Bij ouderen verminderd  

 Kan niet verklaard w door intrinsiek deficit vh microsomaal mono-oxygenase 

systeem (CYP450) in mitochondria vd lever 

 Andere mechaninismen spelen hier wss rol 

 Verminderde diffusie van substraten  

 Oxidatieve stress 

o Fase II metabolisme (glucuronidatie, sulfatatie): blijft onveranderd 

o Bij ouderen met polyfarmacie: belangrijke GM-interacties mogelijk als volgende GM’en 

samen w toegediend 

 GM’en die substraten zijn voor CYP-450 afhankelijke fase I metabolisme 

 GM’en die cytochroom afhankelijke metabolisme inhiberen of induceren  

 Inhibitie van metabolisme ve GM: onmiddellijk effect  

 Verhoogt plasmaconcentratie van substraat → gevolgen 

 Verhoogd effect  

 Meer kans op bijwerkingen 

 Blokkeert transformatie van pro-drug naar actieve GM → gevolgen 

 Verminderd effect 

 Therapiefalen 

 Afhankelijk van inhibitor: concentratie en T1/2 

 Inductie: gebeurt geleidelijk aan  

 Vermindert plasmaconcentratie van substraat → gevolgen 

 Verminderd effect 

 Therapiefalen 

 Verhoogt transformatie van pro-drug naar actieve GM → gevolgen 

 Verhoogd effect 

 Meer kans op bijwerkingen 

 Substraten, inductoren en inhibitoren van CYP-450 systeem: opgesomd in  

 Gecommentarieerd geneesmiddelrepertorium van BCFI 

 www.drug-interactions.com 

o Ziekten met invloed op farmacokinetiek 

 Hartfalen: hepatische bloedflow 

 Leverfalen: invloed op 

 Hepatische bloedflow 

 Eiwitten 

http://www.drug-interactions.com/
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 Eliminatie: veranderingen in nierfunctie en eliminatie van geneesmiddelen 

o Bij verouderen vermindert nierfunctie door  

 Verminderde niermassa 

 Verminderde renale bloodflow 

 Verminderde glomerulaire filtratie (GFR)  

 Bepaald door  

 Renale veroudering op zich  

 – 1 mL/min/jaar na middelbare leeftijd 

 Daling klaring (Cl): – 8 mL/1,73m2/decade 

 Effecten van comorbiditeit op nierfunctie 

 België 

 50% vd 70+’ers: GFR < 90 mL/min 

 25% vd 70+’ers: GFR < 60 mL/min 

 GRF inschatten 

 Serum-creatinine 

 Géén goede maat voor nierfunctie bij ouderen owv verminderde spiermassa 

 Normaal serum creatinine = 1,2 mg/dl 

 Formule van Cockroft-Gault = meest gebruikt 

 (140 − leeftijd) ∗  gewicht (kg) / 72 ∗  serumcreatinine (mg/dL) [∗  0.85 (vrouwen)] 

 Bv. 88 j vrouw met gewicht 43 kg en serumcreatinine van 1,1 mg/dL → GFR = 

24 mL/min 

 Dus ernstig nierfalen ondanks normale creatinine (= door gewicht!) 

 Dus steeds goed berekenen bij ouderen! 

 Waarden ClCr (creatinineklaring, maat voor GFR) 

 Normaal: 100 – 120 mL/min  

 Matig nierfalen: 60 – 30 mL/min  

 Ernstig nierfalen: < 30 mL/min  

 Terminaal RF: < 10 mL/min 

 Onder- vs overschatting 

 Bij ouderen zonder comorbiditeit: eerder onderschatting van GFR 

 Bij oudere kwetsbare ptn met comorbiditeit: overschatting 

 Bij oedemen en obesitas: MDRD formule 

 Verminderde tubulaire excretie 

o Aanpassing van dosis aan nierfunctie (ClCr en % renale excretie) nodig om bijwerkingen te 

vermijden voor GM’en met 

 Eng therapeutisch spectrum 

 Lage eiwitbinding 

 Vnl eliminatie door glomerulaire filtratie (bv. digoxine, lithium, gentamicine) 

o Lesopmerking 

 Heel wat GM’en moeten in dosis worden gereduceerd vanaf GFR < 60 mL/min 

 Sommige GM’en zelfs contra-indicatie bij GFR < 30 mL/min 

 Want onder deze GFR: opstapeling omdat nier niet meer kan klaren 

 Bv. nitrazepam (= Valium, benzodiazepine) 

 Jonge leeftijd: T1/2 = 30 u 

 Oude leeftijd: T1/2 = 100 u 

 Intoxicatie 

 Slaperigheid, duizeligheid, vallen, verminderde cognitie 

 Samenvattend  

o Absorptie en weefseldistributie van GM’en veroorzaken weinig klinische relevante 

veranderingen in farmacokinetiek bij oudere personen 

o 2 belangrijkste factoren die bij ouderen aanleiding knn geven tot geneesmiddelbijwerkingen 

en tot aanpassing van geneesmiddelvoorschrift 

 Verminderde nierfunctie  

 Geneesmiddelinteracties bij hepatische biotransformatie  
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Farmacodynamische veranderingen bij verouderen 

 Farmacodynamiek = effect vh geneesmiddel op 

o Lichaam 

o Doelorganen  

o Receptoren 

 Verouderen veroorzaakt verminderde reserve en functie vd doelorganen en receptoren  

o Orgaanreserve gaat achteruit met leeftijd vanaf 30 j  

 Treft alle organen (hersenen, nieren, …) 

o Gewenste effecten ve GM kunnen hierdoor  

 Verminderen  

 Bv. minder bronchodilatatie met β-mimetica door downregulatie vd β-adrenerge 

receptoren bij verouderen 

 Toenemen  

 Bv. toename sedatie door bepaalde benzodiazepines (bv. midazolam) ondanks 

onveranderde farmacokinetiek bij ouderen 

o Door verminderde reserve in organen: kans op bijwerkingen neemt toe bij ouderen → 

voorbeelden  

 Urineretentie bij anticholinergica (bv. spasmolytica bij urge incontinentie, 

antidepressiva, …) 

 Hypotensie bij antipsychotica en ACE-inhibitoren 

 Nierinsufficiëntie bij NSAIDS 

 Hyperkaliëmie bij ACE-inhibitoren 

 Chronische ziekten 

o Zorgen ook voor minder orgaanreserve 

o Bv. longcapaciteit die naar beneden gaat: medicatie die gegeven w voor COPD heeft andere 

bijwerkingen dan bij jongere mensen 

 Bv. β-mimetica: veel meer tremor of tachycardie 

 

B. Polypathologie en polyfarmacie 

 Met verouderen 

 
o Aantal (chronische) aandoeningen neemt toe  

o Toename van aantal aandoeningen/persoon (multi-morbiditeit) 

 Gevolg: meeste GM’en voorgeschreven aan oudere personen  

o Gebruik van terugbetaalde geneesmiddelen in ambulante praktijk 

 0 – 20 j 21 – 40 j 41 – 60 j 61 – 80 j ≥ 81 j 

Vrouwen 165,2 573,8 100,7 2305,5 2985,9 

Mannen 106,1 206,1 740 2112,7 2690,6 
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o In DDD/1000 personen/dag 

 
 DDD: daily defined dose (doorsnee dagdosis) 

 Aantal ingenomen GM’en per persoon of polyfarmacie neemt toe met leeftijd 

o Op chronische basis bij bewoners van rusthuizen 

 Geen GM: 1,1% 

 1 – 4 GM’en: 22,7% 

 5 – 9 GM’en: 53,1% 

 10 – 14 GM’en: 20,8%  

 > 14 GM’en: 2,1%  

o Gemiddeld op chronische basis: 7 GM’en/rusthuisbewoner ingenomen 

 75% neemt ≥ 5 GM’en in woon-zorg-centra 

o Steekproef van 54 dossiers van personen (gemiddelde leeftijd 83 jaar, 78% vrouwen en 

22% mannen) opgenomen in ziekenhuis  

 Bij opname: gemiddeld 6 geneesmiddelen per dag  

 Bij ontslag: 6,45 (dus ptn gaan gemiddeld met meer GM naar huis dan bij opname in 

ZH) 

o Bv. GM’en die 80-jarige vrouw met DM, hartfalen en osteoporosis zou moeten innemen 

volgens geldende richtlijnen 

 Aspirinepreparaat 

 Statine 

 1 of meerdere hypoglycemiërende geneesmiddelen 

 ACE-inhibitor 

 β-blokker 

 1 of meerdere diuretica 

 Calcium  

 Vitamine D supplementen 

 Bifosfonaat 

 Dwz dat voor aanwezige pathologie "lege artis" te behandelen tot 10 geneesmiddelen 

moeten ingenomen worden 

 Polypathologie leidt tot polyfarmacie 

o Hartfalen → diuretica, ACE-I 

o Hypertensie → (vss) antihypertensiva 

o Artrose → analgetica, NSAID 

o Depressie → antidepressiva 

o Dementie → antipsychotica 

o Constipatie → laxativa 

o Ouderdomsdiabetes → antidiabetica 

o … 

 Gevolgen polyfarmacie 

o Kans op bijwerkingen en geneesmiddelinteracties door polyfarmacie verhoogt  

o Innemen van zo veel geneesmiddelen volgens voorschrift niet eenvoudig 
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C. Therapietrouw 

 

Therapietrouw = mate waarin pt medicatie gebruikt zoals voorgeschreven door arts 

 Therapieontrouw = elke omstandigheid die maakt dat voorgeschreven geneesmiddelen niet 

volgens voorschrift vd zorgverlener worden gebruikt 

 Engelstalige literatuur hanteert meerdere termen voor therapietrouw  

o Adherence = hierboven omschreven definitie van therapietrouw 

o Concordance = gezamenlijk overleg tss pt en arts over te volgen behandelingsstrategie 

o Compliance = percentage ingenomen doseringen vh totaal aantal voorgeschreven 

doseringen 

 Goede compliance w meestal arbitrair gesteld tussen 80 – 120% 

o Persistence = hoe lang pt GM volgens voorschrift gebruikt  

 In dagen, weken, of maanden 

 Deze term w meestal gebruikt bij chronische preventieve therapie 

 Bv. behandeling van hypertensie 

 Recenter overzichtsartikel van Cochrane Collaboration  

o Therapietrouw bij chronische aandoeningen rond 50%  

o Helft vd ptn stopt gebruik van antihypertensiva binnen jaar na start vd behandeling 

 Gevolgen therapieontrouw 

o Bijwerkingen bij overdosage 

 Bv. benzodiazepines: werkt verslavend → overdosage 

 Behandeling: reduceren of stoppen 

o Onvoldoende effect (therapiefalen) 

 Behandeling: herinstellen of verhogen  

 Belang: als je ptn opneemt in ZH die met lijstje komen van GM en je gaat ze dan heel trouw 

GM’en doen nemen → plots bijwerkingen omdat ze normaal therapie-ontrouw zijn 

 

Factoren die rol spelen bij therapietrouw 

 Aantal geneesmiddelen dat moet ingenomen worden  

o Bepaalt in sterke mate therapietrouw 

o Therapietrouw (%) berekenen 

aantal ingenomen tabletten/aantal voorgeschreven tabletten ∗ 100 

o Therapie zakt met inname meer GM’en 

 1 GM: 85%  

 2 GM’en: 75% 

 3 GM’en: 65% 

 ≥ 4 GM’en: 51%  

 Aantal doses bij inname GM  

o 1x daagse dosering: 79% 

o 2x per dag: 69% 

o 3x per dag: 65% 

o 4x per dag: 51% 

 Duur van inname 

o Bv. statines 

 60% op 3 m 

 39% op 12 m 

 32% op 120 m 

 Functionele toestand  

o Oudere personen die zelfredzaam zijn: hogere therapietrouw (73%)  

o Personen die afhankelijk zijn: 12% 

o Bij ouderen: dikwijls functionele beperkingen die therapietrouw in weg staan  

 Slecht zicht (bv. insuline-eenheden niet kunnen lezen, druppeltjes niet zien, …) 

 Tremor 

 Slikproblemen  

 Artrose in handen 
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 Geestelijke toestand  

o Alleen wonend 

o Mogelijk dement 

 Aantal artsen die GM’en voorschrijven 

 Andere factoren die rol spelen in therapietrouw 

o Psychosociale problemen: vnl depressie 

o Cognitieve stoornissen 

o Behandeling asymptomatische aandoeningen (bv. hypertensie) 

o Slechte follow-up planning 

o Bijwerkingen van medicatie  

o Gebrek aan geloof in werking geneesmiddel (non-believers) 

o Gebrek aan ziekte-inzicht 

o Slechte relatie tss arts en patiënt 

o Slechte beschikbaarheid van zorg of medicatie 

o Missen van afspraken (nonchalant in afspraken – opvolging) 

o Complexe behandelingen - polyfarmacie 

o Kosten van medicatie 

o Taal – cultuur 

o Afnemende gezondheidstoestand 

 

Bevorderen vd therapietrouw: zie verder 

 

D. Voorschrijven van geneesmiddelen bij oudere personen (medication review) 

 

Op regelmatige basis samen met pt en vertegenwoordiger inname van GM’en evalueren  

 Bij ouderen: nodig owv 

o Toegenomen kans op bijwerkingen door veranderingen in farmacokinetiek en –dynamiek 

o Polypathologie  

o Polyfarmacie  

o Verminderde therapietrouw bij oudere personen  

 Men kan zich hierbij laten leiden door 6 onderstaande vragen 

 

Evaluatie (voorgeschreven) medicatie 

 

1. Welke medicatie moet erbij? 

 Onderbehandeling 

o Wat contradictorisch om bij polyfarmacie eerst te bekijken welke medicatie er ontbreekt 

o Maar onderbehandeling van ouderen voor aanwezige aandoeningen = zeer frequent 

 30% vd ouderen met osteoporose: geen calcium en vitamine D 

 60% geen β-blokker bij acuut myocard infarct 

 47% geen ACE-I bij hartfalen 

 42% geen coumarines bij VKF 

 62% geen laxativa voorgeschreven bij opiaten 

 23% geen hypolipidemiërende R/ bij hyperlipidemie 
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 21% geen plaatjesaggregatieremmer bij indicatie 

 21% geen maagprotectie bij NSAIDs 

o Vaak hebben artsen fatalistische houding bv. “waarom zou ik hoge BD nog behandelen?” 

terwijl dit ook op hoge leeftijd nog voordelige effecten heeft 

 Evidentie van werkzaamheid bij ouderen: best GM voorschrijven voor indicatie die zich stelt 

o Voor aantal ziekten: evidentie dat GM’en effectief zijn bij ouderen  

 CV preventie 

 Osteoporosis 

 Hypertensie 

o Maar bij heel wat ziekten geen GM-onderzoek uitgevoerd bij ouderen → effectiviteit kan 

enkel geëxtrapoleerd w naar oudere populatie 

 Bij voorschrijven van GM bij gepolymediceerde pt: belangrijke verhouding tussen 

o Number needed tot treat: aantal patiënten dat moet behandeld w om bij 1 pt effect te zien 

 1/absoluut risico reductie (ARR) 

o Number needed to harm: aantal patiënten die behandeld moeten w om 1 pt te hebben bij 

wie ongewenste bijwerking optreedt 

 Toxische en weinig effectieve medicatie: best vermeden 

 Levensverwachting en tijd nodig om effect te bereiken bepalen bij ouderen of GM nog gestart 

dient te worden 

o Bv. bisfosfonaat na 6 mnd al effect tegen breuken bij osteoporose: loont moeite als pt 

verwachte overleving van bijvoorbeeld 1 jaar heeft 

o Bv. 85-jarige man met traag groeiend prostaatcarcinoom: chemotherapie achterwege laten  

 Levensverwachting beperkt  

 Kans veel groter dat hij overlijdt aan andere aandoening dan traaggroeiend 

prostaatcarcinoom 

 Doel van behandeling is ook bepalend voor therapiekeuze 

o Genezing → geëigende therapie voor ziekte zal moeten gestart w  

 Bv. AB voor longontsteking 

o Palliatief doel → geëigende therapie voor ziekte kan soms niet nodig zijn en andere therapie 

wenselijk om comfort van patiënt te verhogen  

 Bv. opiaten bij respiratoire distress bij palliatieve patiënt met longontsteking 

 Geneesmiddelvoorschrift bij oudere persoon moet geïndividualiseerd worden  

o Kan dus afwijken vd standaard of aanbevolen behandeling voor ziekte die aanwezig is door 

hoger genoemde factoren in rekening te brengen 

 

2. Welke medicatie wordt er ingenomen? 

 Inventaris van geneesmiddelinname 

o Op regelmatige basis maken bij oudere personen  

o Voor elk geneesmiddel 

 Geneesmiddelklasse 

 Duur van inname 

 Posologie 

 Dosering 

o CAVE Automedicatie steeds navragen! 

 Inname van GM’en die niet als medicatie beschouwd w (cave perceptie vd pt) 

 Bv. slaappilletje: dikwijls niet vermeld door patiënt 

 Inname van supplementen, kruiden, vitamines en homeopatische middelen 

 Therapietrouw: kan gecontroleerd w door  

o Familieleden en/of zorgverleners 

o Apotheek: aflevergegevens 

o Therapierespons: verminderd  

o Voor beperkt aantal ziekten: inname van GM kan opgevolgd w ahv 

 Serumspiegels (bv. antiepileptica, digoxine)  

 Andere bloedtesten  

 HbA1c voor opvolging effect antidiabetica  
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 Cholesterolemie voor opvolging effect van statines 

 INR 

 Urineanalyse  

 Opiaten 

 Urinecultuur bij recidief  

 

3. Welke medicatie is overbodig, niet-geïndiceerd of gecontraïndiceerd? 

 Overbodig 

o Voor elk GM nagaan of niet overbodig 

o Indien geen evidentie bestaat over effectiviteit ve GM: mag niet toegediend w 

 Want bijwerkingen knn zich wel voordoen  

 Bv. codergocrine: geen bewezen effect maar kan extrapiramidale bijwerkingen 

induceren bij chronisch gebruik 

o “Baat het geneesmiddel niet, het schaadt dus wel!” 

 Elk GM moet voorgeschreven w voor bepaalde indicatie 

o Is deze indicatie er niet (meer): GM niet (meer) nodig 

o Bv. antidepressiva na genezing van depressie zijn niet meer nodig 

 Contra-indicatie: GM kan gecontraïndiceerd zijn omdat kans van optreden van bijwerkingen 

bij oudere personen groot is 

o Indien goede indicatie bestaat: zoeken naar alternatief dat minder bijwerkingen geeft 

o Geneesmiddelen die verhoogde kans op bijwerkingen bij ouderen geven (+ reden waarom 

meer kans op bijwerkingen bij deze middelen)  

 GM’en voor CZS want verminderde cognitieve reserve bij oudere personen 

 GM’en met vertraagde vrijstelling of lange t1/2  

 Owv verminderde nier- en/of leverfunctie 

 Bv. langwerkend benzodiazepine 

 GM’en met nauwe therapeutische-toxische index want verminderde homeostase 

 Bv. lanoxine (digoxine): snel bijwerkingen aan therapeutische dosis 

 GM’en gemetaboliseerd door CYP450: polyfarmacie → meer interacties 

 GM’en met anticholinerge bijwerking 

 Verminderde cholinerge transmissie in het CZS 

 GM’en die orthostatische hypotensie induceren  

 Meer orthostase 

 Meer loop-en evenwichtsproblemen 

o Beers-lijst  

 Lijst GM’en waarvan gebruik bij oudere personen moet vermeden worden 

 Langwerkende benzodiazepinen  

 Tricyclische antidepressiva 

 … 

 Lijst van geneesmiddelen die onder bepaalde voorwaarden best niet gebruikt worden 

 Aspirine bij aanwezigheid van maagulcera 

 … 

 START/STOPP criteria = Iers systeem om voorgeschreven GM’en mee te evalueren → omvat 

o START-criteria: omstandigheden wanneer bepaalde GM’en dienen gestart te worden 

o STOPP-criteria: omstandigheden wanneer bepaalde GM’en gestopt moeten w  

 

4. Welke bijwerkingen zijn er? 

 Zijn er relevante bijwerkingen aanwezig veroorzaakt door 1 vd geneesmiddelen of door 

combinatie van geneesmiddelen?  

o Oorzaken (zie eerder) 

 Veranderingen in PK/PD 

 Interacties 

o Bijwerkingen per GM: in gecommentarieerd geneesmiddelrepertorium (www.bcfi.be) 

 Als klacht of symptoom zich onverwacht voordoet: overlopen vd ongewenste effecten 

weergegeven in geneesmiddelbijsluiter  
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 Belangrijke reden tot hospitalisatie (tot 42%) 

 Communicatie! 

o Want heropstart van GM = frequent (27%) 

 Men kan gebruik maken van Naranjo-score om causaliteit tss GM en bijwerking te achterhalen 

Naranjo score Ja Neen Ongekend 

1. Eerdere meldingen van deze bijwerking gekend? + 1 0 0 

2. Trad bijwerking op na geven vd medicatie? + 2 - 1 0 

3. Verminderderde bijwerking na stoppen of na 

toedienen van antagonist? 
+ 1 0 0 

4. Leidde hernieuwde toediening opnieuw tot 

bijwerking? 
+ 2 - 1 0 

5. Zijn er alternatieve verklaringen voor bijwerking? - 1 + 2 0 

6. Leidde toediening van placebo tot bijwerking? - 1 + 1 0 

7. Zijn er toxische spiegels vd medicatie 

aangetoond? 
+ 1 0 0 

8. Verergering bij dosisverhoging / Verbetering bij 

dosisverlaging 
+ 1 0 0 

9. Vergelijkbare bijwerking bij vergelijkbare 

medicatie? 
+ 1 0 0 

10. Bijwerking bevestigd door objectief gegeven? + 1 0 0 

o Interpretatie:  

 ≥ 9: zekere bijwerking 

 5 – 8: waarschijnlijke bijwerking 

 1 – 4: mogelijke bijwerking 

 ≤ 0: twijfelachtige bijwerking 

 Nodige maatregelen om bijwerkingen te voorkomen moeten genomen w 

o Belangrijk om patiënt en familie in te lichten over mogelijke bijwerkingen  

o Bijsluiter lezen 

o Dosis en wijze van inname moeten gerespecteerd worden 

 Zittend innemen met glas water (niet met alcohol) 

 Apotheker kan bijkomend advies geven op vraag van behandelende arts 

o Om bijwerkingen te vermijden: bij ouderen starten met lage dosis → op geleide van 

tolerantie van patiënt voor GM verder verhogen om gewenste effect te bekomen 

 “Start low, go slow” 

 

5. Welke klinisch relevante interacties zijn te verwachten? 

 Denken aan GM-interactie bij oudere persoon met polyfarmacie bij 

o Te sterk effect 

o Therapiefalen  

o Onverwachte bijwerking  

 Ook kunnen interacties ontstaan tussen geneesmiddelen met 

o Kruiden 

o Drank  

o Voedsel 

o Ziekten 

 Klinisch relevante interacties (uitgebreid: zie eerder) 

o Absorptie 

 Nuchter vs met maaltijd? (biologische beschikbaarheid) 

 Pompelmoes: CYP3A4 inactivering in darmwand → hogere biologische beschikbaarheid 

o Levermetabolisme 

 GM’en die substraten zijn voor CYP-450 en die aanleiding kunnen geven tot interacties 

(met inductor of inhibitor vh CYP-450) → terug te vinden in 

 Gecommentarieerd geneesmiddelrepertorium (www.bcfi.be) 

 www.drug-interactions.com  

 Kruiden (bv. Sint-Janskruid: inductie) 

http://www.bcfi.be/
http://www.drug-interactions.com/
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o Nier: daling elminiatie 

 Voorschriftmodules in elektronische patiëntendossiers knn tegenwoordig automatisch 

waarschuwen als GM’en voorgeschreven w die aanleiding kunnen geven tot interacties 

 

6. Moet dosis, frequentie en vorm worden aangepast? 

 Dosis aanpassen aan nier- en leverfunctie  

o Om bijwerkingen te vermijden  

o Voor elk GM: in bijsluiter kijken of en hoe dosis moet aangepast w bij nier- en/of 

leverinsufficiëntie 

 Reduceren van aantal GM’en en doseermomenten → goed voor therapietrouw  

o Vereenvoudigen van doseerfrequentie = methode om therapietrouw te bevorderen waar 

meest evidentie over bestaat 

 Bv. kiezen voor geneesmiddelen met langer werkingmechanisme 

 Bv. door gebruik van combinatiepillen  

o Dikwijls bestaan er niet-medicamenteuze behandelingen die effectief zijn voor ziekte  

 Bv. vertigo behandelen met specifieke kinesitherapie en niet met geneesmiddelen 

 Rekening houden met geestelijke en functionele mogelijkheden + voorkeuren van pt bij 

voorschrijven van GM 

o Om beste toedieningsvorm voor patiënt te vinden kiest men 

 Grootte van tablet of capsule 

 Drankje of smelttablet 

 Transdermale, intranasale of subcutane toediening 

o Pletten of oplossen van GM 

 Voor toediening bij 

 Slikproblemen 

 Toediening van GM’en via voedingssondes  

 Website: www.pletmedicatie.be → kijken of GM geplet of opgelost mag w  

 Voorkeur: poeders of drankjes gebruiken (ipv pletten/oplossen GM) 

 Best vermijden om halve of 1/4e tabletten van GM voor te schrijven  

 Talrijke hulpmiddelen om inname van GM’en te vergemakkelijken en therapietrouw te 

bevorderen 

o Toedieningsschema' s 

o Medicijndozen 

o Weekdoseerdozen (met alarmfunctie) 

o Hulpstukken voor toediening van oogdruppels, inhalatietherapie en zalven  

 Manier waarop door arts GM aan ouder persoon w voorgeschreven: eveneens belangrijk  

o Geef eenduidige en eenvoudige instructies  

 Wanneer innemen + voor, tijdens of na maaltijd 

 Hoeveel tabletten 

 Hoeveel keer per dag  

 Hoe in te nemen (zoals nuchter of met water)  

o Praat duidelijk en langzaam in rustige omgeving 

o Vermijd medische termen 

o Betrek mantelzorgers / familie / zorgverleners zo mogelijk 

o Maak gebruik van didactisch materiaal om GM-inname en -werking te verduidelijken 

o Toets of patiënt instructies begrepen heeft door ze te laten herhalen 

o Als patiënt zelf niet in staat is om GM’en correct in te nemen: verantwoordelijkheid om dit 

te doen best toevertrouwd aan familielid of zorgverlener 

o Vraag aan apotheker om juiste GM-inname met uw patiënt te bespreken 

 Aantal bijkomende mogelijkheden om therapietrouw bij ouderen te bevorderen 

o Gedrag 

 Monitoren therapietrouw / feedback (bv. ahv tellen van tabletten) 

 Alarm 

 Kalender / dagboek 

 Contract: mondeling of schriftelijk 

http://www.pletmedicatie.be/
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 Grotere stickers op verpakking 

 Aanpassing vd verpakking 

 Tabletdozen 

 Medicatie aftekenlijst 

 Herinneringen via telefoon of e-mail 

 Zelf-medicatie training 

 Versimpelen doseerfrequentie 

 Vaardigheidstraining 

 Farmacotherapie op maat 

 Follow-up  

 Huisbezoeken 

 Geregelde polikliniek afspraken 

 Telefonische afspraken 

o Onderwijs (door arts, apotheker, verpleegkundige of andere) 

 Groepsonderwijs 

 Individueel onderwijs 

o Verstrekker 

 Onderwijs (arts, apotheker, verpleegkundige) 

 Kritische beoordeling medicatielijst 

 

Medication appropriatness index (MAI) 

 Ahv MAI kan eveneens gekeken w naar  

o Effectiviteit 

o Veiligheid 

o Vorm 

o Noodzaak ve geneesmiddel 

 Met MAI w ahv 10 vragen elk geneesmiddel geëvalueerd 

o Is er goede indicatie voor geneesmiddel? 

o Is er contra-indicatie voor geneesmiddel? 

o Is geneesmiddel effectief? 

o Is dosis correct? 

o Zijn toedieningsweg en –frequentie correct? 

o Zijn toedieningsweg en –frequentie praktisch voor patiënt? 

o Zijn er klinisch significante geneesmiddeleninteracties? 

o Is er dubbele therapie (dezelfde geneesmiddelengroep voor dezelfde indicatie)? 

o Is behandelingsduur correct? 

o Is er kosteffectiever geneesmiddel ter beschikking? 

 MAI kan gebruikt w zoals 6 bovenstaande vragen om kritische evaluatie vd gebruikte 

geneesmiddelen te doen 

 

Besluit 

 Geriatrische patiënt: neemt veel GM’en en is gevoeliger voor bijwerkingen van en interacties 

tss GM’en 

 Kritische evaluatie vh nut en mogelijke problemen van elk voorgeschreven GM is wenselijk 

 Eenvoudig doseerschema, juiste vorm en hulpmiddelen en goede instructies kunnen 

therapietrouw bij oudere personen bevorderen en bijwerkingen voorkomen 
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Examenvragen Academiejaar 2015-2016 

 

I . Vragen in verband met verouderingsepidemiologie 

 Geef een algemene biologische definitie vh verouderingsproces en bespreek de 

evolutionaire verouderingstheorieën. 

 Geef een algemene biologische definitie vh verouderingsproces en bespreek de 

geprogrammeerde en stochastisch verouderingstheorieën. 

 Wat is de betekenis van calorische restrictie voor het verouderingsproces? 

 Bespreek de impact van chronische ziekten op de levensverwachting en functionaliteit met 

toenemende leeftijd. 

 

II . Vragen in verband met sarcopenie en frailty 

 Bespreek het concept frailty en de componenten waaruit het bestaat. 

 Leg uit waarom heupfractuurpatiënten typisch kwetsbare ouderen zijn. 

 Wat is sarcopenie en hoe wordt het gedefinieerd? 

 Bespreek de behandeling van frailty. 

 

III. Vragen in verband met geriatrische syndromen 

 Wat zijn de kenmerken van een geriatrische patiënt? 

 Wat is comprehensive geriatrie assessment (definitie, doelstelling, opbouw)? 

 Wat zijn de doelstelling en de belangrijkste onderdelen vh KB over het zorgprogramma voor 

de geriatrische patiënt? 

 

IV. Vragen in verband met osteoporose 

 Waarom vormen calcium en vitamine D de basispreventie tegen fracturen bij ouderen en welke 

voorwaarden moeten vervuld zijn om met calcium en vitamine D ook daadwerkelijk de kans 

op fracturen te verminderen? 

 Hoe wordt bij ouderen de diagnose van osteoporose gesteld? 

 Wanneer zijn calcium en vitamine D bij ouderen onvoldoende om fracturen te vermijden?Is er 

medisch meer mogelijk dan calcium en vitamine D alleen? 

 Toon met een voorbeeld aan dat medicatie bij ouderen efficiënter kan zijn dan op jongere 

leeftijd. 

 

V. Vragen in verband met ondervoeding 

 Wat is ondervoeding en hoe wordt het vastgesteld ? 

 Hoe ontstaat ondervoeding en wat zijn de oorzaken van ongewild gewichtsverlies ? 

 Bespreek de veranderende lichaamssamenstelling en zijn gevolgen met toenemende leeftijd. 

 Bespreek de energie inname en energieverbruik bij de oudere persoon. 

 Bespreek de eiwitbehoefte, eiwitinname en nut van eiwitsupplement bij de oudere persoon 

 Bespreek de sondevoeding in de behandeling van ondervoeding. 

 Bespreek de medisch-diagnostische aanpak bij de oudere patiënt met ondervoeding. 

 

VI. Vragen in verband met vallen, duizeligheid en syncope 

 Bespreek ,de mogelijke gevolgen van een val voor een thuiswonende oudere. 

 Welke zijn de voornaamste oorzaken van een val? 

 Welke strategieën voor valpreventie ken je? Leg uit. 

 Welke risicofactoren ga je evalueren bij een thuiswonende oudere na een val? 

 Welke interventies maken eventueel deel uit vd secundaire valpreventie? 

 Bespreek de kliniek (symptomen, diagnose, behandeling) van benigne paroxysmale 

positieduizeligheid. 

 Bespreek de concrete aanpak van een duizeligheidsprobleem bij de oudere patiënt. 

 Bespreek de kliniek (oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling) bij de syncope van 

cardiale origine. 

 Bespreek de kliniek (oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling) vd syncope door 

orthostatische hypotensie. 
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 Bespreek de kliniek (oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling) vd vasovagale syncope 

en sinus caroticus hypersensitiviteit. 

 

Vragen in verband met verwardheid 

 Bespreek de diagnose en prognose vh delirium. 

 Geef de definitie en bespreek de klinische symptomen vh delirium. 

 Bespreek de pçthofysiologie en de uitlokkende factoren vh delirium 

 Welke zijn de uitlo.kkende oorzaken voor een delirium en hoe kan men deze trachten te 

vermijden ? 

 Bespreek de preventieve maatregelen in de behandeling vh delirium. 

 Bespreek de farmacologische behandeling vh delirium. 

 

Vragen in verband met dementie 

 Bespreek het syndroom dementie. 

 Bespreek de diagnose vd ziekte van Alzheimer. 

 Bespreek Lewy body dementie. 

 

Vragen in verband met depressie 

 Bespreek de kernsymptomen van een depressie bij ouderen. 

 Bespreek de differentiële symptomatologie tussen depressie en dementie. 

 

Vragen in verband met infecties 

 Welke factoren dragen bij tot de verhoogde vatbaarheid voor infecties bij oudere personen? 

 Hoe presenteren infecties zich bij ouderen en geef een voorbeeld? 

 Wat zijn de risicofactoren voor aspiratie en wat is een aspiratiepneumonie? 

 Welke vaccins worden aanbevolen bij ouderen? Waartegen beschermen deze vaccins? 

 

Vragen in verband met farmacologie bij ouderen 

 Welke farmacodynamische en farmacokinetische veranderingen bij oudere personen spelen 

een rol bij het ontstaan van medicatiebijwerkingen? 

 Hoe kan je polyfarmacie bij ouderen evalueren? 

 Hoe kan je therapietrouw bij oudere personen bevorderen? 

 

 

 


