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Een deel van de 65-plussers heeft na acute ziekenhuisopname te
maken met nieuwe beperkingen in het dagelijks functioneren,
gedefinieerd als ‘functieverlies’.
Functieverlies wil zeggen dat zij essentiële dagelijkse activiteiten als
zichzelf wassen, aankleden en lopen niet meer zelfstandig kunnen
uitvoeren.
Eenmaal verloren functies zijn moeilijk te herstellen.
Ouderen met functieverlies ervaren een lagere kwaliteit van leven en
hebben vaak permanent thuiszorg nodig.
Door tijdens het verblijf in het ziekenhuis systematisch in kaart te
brengen hoe de patiënt daarvóór functioneerde, de patiënt vroeg te
mobiliseren en goede revalidatie- en nazorg te geven, kan functieverlies
tegengegaan worden. Deze interventies worden echter nog lang niet
altijd ingezet.
Tot nu toe lukt het maar bij een beperkt deel van de ouderen om
functieverlies tegen te gaan. Belangrijke onderzoeksvragen zijn onder
andere of alle ouderen kunnen herstellen van functieverlies, welke
mechanismen de grootste impact hebben op functieverlies en hoe deze
mechanismen te beïnvloeden zijn.

Een 85-jarige vrouw wordt acuut opgenomen op de afdeling Inwendige
Geneeskunde met koorts en kortademigheid. De afgelopen 2 weken ging het
thuis matig, ze was vermoeid en lag meer in bed. Ze krijgt intraveneuze
antibiotica omdat een lobaire pneumonie wordt geconstateerd. De eerste
dagen op de afdeling ligt ze veel op bed, voelt zich duizelig en moe. 3 dagen
na opname gaat zij voor het eerst weer lopen. Ze voelt zich zwak en lopen
gaat moeizaam. Na 5 dagen kan ze naar huis. Ze is nog steeds moe, beweegt

weinig, slaapt en eet slecht. Ze voelt zich thuis niet meer zo veilig als voor de
opname en is het vertrouwen in haar eigen lichaam kwijt.
Een deel van de ouderen ervaart na een ziekenhuisopname nieuwe
beperkingen in het dagelijks functioneren, in vergelijking met 2 weken vóór de
ziekenhuisopname. Dat betekent dat ze essentiële activiteiten zoals wassen,
aankleden, eten of lopen niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren; in dit artikel
definiëren we dit als ‘functieverlies’.1 Voor ouderen betekent functieverlies
vaak dat zij een permanent beroep moeten doen op thuiszorg of
verpleeghuiszorg.2 Daarnaast worden ouderen met functieverlies vaker
heropgenomen in het ziekenhuis en ervaren zij een lagere kwaliteit van
leven.3,4
Ouderen die net na een ziekenhuisopname werden geïnterviewd over hun
functioneren op dat moment, waren volkomen verrast over de negatieve
gevolgen van de ziekenhuisopname op hun conditie en functioneren.5 Bijna
alle ouderen hadden de verwachting dat ze in een betere conditie het
ziekenhuis zouden verlaten. Een vergelijkbare studie liet ook zien dat het
functieherstel in de ogen van ouderen langzaam verloopt.6
Gezien de impact van functieverlies op het dagelijkse leven van ouderen,
geven wij in dit artikel een overzicht van zowel het ontstaan van functieverlies
als van interventies om functieverlies te beperken; tot slot presenteren wij
enkele nieuwe onderzoeksvragen.
Beloop van functioneren

Tussen de 22 en 47% van de ouderen ervaart na ziekenhuisopname
functieverlies.7-9 Dit percentage varieert sterk, onder andere door de wijze
van meten,10 de onderliggende aandoening en risicofactoren. Functieverlies
wordt vastgesteld door bij opname en op een 2e meetmoment, zoals bij
ontslag en 3 tot 6 maanden of een jaar na opname een vragenlijst af te
nemen. Dit kan bij de oudere zelf, of – als de betrokkene cognitieve
problemen heeft – bij de mantelzorger.11 Het niveau van functioneren wordt
vastgesteld door de oudere een vragenlijst te laten invullen; in plaats daarvan
kan ook een arts of verpleegkundige een interview afnemen of de betrokkene
observeren bij de activiteiten van het dagelijks leven (adl).
Veel ouderen gaan 2 weken voorafgaand aan de opname geleidelijk achteruit
in hun functioneren.12 Het functioneren 2 weken vóór ziekenhuisopname –
het pre-morbide functioneren – geldt internationaal als referentiepunt om
functieverlies vast te stellen.10 Ouderen gaan tijdens opname vaak verder
achteruit in het dagelijks functioneren; een deel van hen herstelt tot het niveau

van voor de opname, een ander deel niet meer. Figuur 1 laat schematisch het
beloop van functioneren zien van 2 weken voor opname tot 6 maanden na
ontslag uit het ziekenhuis.

Ontstaan en herstel van functieverlies
Figuur 2 geeft de factoren weer die vanaf het moment van acute opname in
het ziekenhuis tot een jaar na ontslag invloed kunnen hebben op
functieverlies. De figuur laat zien dat er in verschillende fasen functieverlies
kan ontstaan en dat ouderen ook weer kunnen herstellen. De factoren die een
rol spelen, bespreken wij hieronder in meer detail.

Premorbide functioneren en geriatrische problemen bij opname

Geriatrische problemen van een oudere bij acute opname in het ziekenhuis
voorspellen in grote mate of een oudere functieverlies ontwikkelt na de
opname. Bestaande beperkingen in het functioneren, geheugenproblemen,
mobiliteitsproblemen, valproblematiek en een slechte voedingstoestand bij
opname gaan gepaard met een verhoogd risico op functieverlies tijdens en na
het ziekenhuisverblijf.7,13
Ernst en aard van de acute ziekte en medicatie

De acute ziekte is van invloed op ontstaan van functieverlies. Diverse
mechanismen spelen daarbij mogelijk een rol. Ten eerste de acute
inflammatoire respons, waarbij verhoogde waarden van onder andere
interleukine-6 en CRP in het bloed gezien wordt. Bij thuiswonende ouderen
zijn verhoogde waarden van IL-6 en CRP geassocieerd met spierafbraak en
verminderde spiersterkte.14 Daarnaast gaat een acute inflammatoire respons
gepaard met ziektegedrag, dat bestaat uit symptomen als verminderde
eetlust, veel slapen, motorische deprivatie en sombere stemming.15 Dit
ziektegedrag heeft mogelijk invloed op het ontstaan van functieverlies.
De aard van de ziekte, het aantal comorbiditeiten en polyfarmacie lijken
minder van invloed te zijn op functieverlies. Wel lijkt het gebruik van
anticholinerge medicatie tijdens de ziekenhuisopname het risico op
functieverlies te vergroten.16
Zorg tijdens ziekenhuisopname

Gemiddeld lopen patiënten in het ziekenhuis 4-7 min per dag.17 Meestal
zitten ze in een stoel of liggen zij op bed. Bedrust is echter desastreus voor
ouderen. Gezonde ouderen die 10 dagen op bed werden gelegd en goede
voeding kregen, verloren 10-15% van hun spiermassa.18 Dit effect zal nog
sterker zijn bij acute ziekte. De ziekenhuisomgeving zelf is niet ingericht om
bewegen te stimuleren; daarnaast komt ondervoeding tijdens verblijf in het
ziekenhuisveel voor. Deze factoren dragen bij aan spierafbraak en het
ontstaan van functieverlies.
Revalidatie en herstel na ziekenhuisopname

Een deel van de ouderen wordt met georganiseerde nazorg uit het ziekenhuis
ontslagen; dit kan thuiszorg zijn of geriatrische revalidatiezorg in een
verpleeghuis. In de eerste 3 maanden is het herstelpotentieel het grootst. Is er
dan nog geen verbetering in het functioneren zichtbaar, dan is de kans groot
dat het functieverlies blijvend is. Een groot probleem is dat er nauwelijks
evidencebased revalidatiestrategieën voor ouderen bestaan, behalve voor
patiënten met een CVA, heupfractuur of niet-aangeboren hersenletsel.
Niet-modificeerbare risicofactoren

Naast de genoemde modificeerbare risicofactoren zijn er ook nietmodificeerbare factoren die het risico op functieverlies verhogen. Dit zijn
factoren als hogere leeftijd, vrouw-zijn en lage sociaal-economische status.

Blijvend functieverlies voorkómen
Combinatie van patiëntgerichte en systeemgerichte interventies

Functieverlies kan in verschillende fasen ontstaan en de risicofactoren kunnen
per oudere verschillen. Dat betekent dat zowel bij opname, tijdens het verblijf
in het ziekenhuis en na ontslag interventies moeten worden ingezet. Naast
patiëntgerichte interventies, die zich richten op de risicofactoren, zijn ook
systeemgerichte interventies belangrijk; deze laatste interventies bestaan uit
veranderingen in de organisatie van de zorg.
Geriatrisch assessment

Een complete geriatrische analyse (‘comprehensive geriatric assessment’,
CGA) is een systematische beoordeling op meerdere domeinen waarbij het
functioneren van een oudere in kaart gebracht wordt.19 Met de CGA worden
ook risicofactoren voor het ontstaan van functieverlies in kaart gebracht.
Naast de ziekten wordt gekeken naar geriatrische problemen zoals cognitief
functioneren (delier, dementie, depressie), somatische problemen (vallen,
ondervoeding, pijn, incontinentie), functionele problemen (activiteiten van het
dagelijks leven, gehoor en visus) en sociale problematiek
(mantelzorgbelasting, eenzaamheid). Deze CGA kan gebruikt worden om
tijdens en na ziekenhuisopname de modificeerbare risicofactoren van
functieverlies te identificeren.
Het is niet efficiënt en effectief om deze geriatrische analyse bij alle ouderen
uit te voeren. Er bestaan korte screeningsinstrumenten om die ouderen te
selecteren die baat hebben bij een geriatrische analyse. Volgens het
addendum bij de richtlijn ‘CGA’ hebben de ‘Identification of seniors at risk’
(ISAR) en de ‘ISAR-Hospitalized patients’ de beste psychometrische
eigenschappen.20-22 Deze screeningsinstrumenten kunnen in 3 min worden
afgenomen. Bij ouderen met een geïdentificeerd verhoogd risico op
functieverlies kan een CGA worden uitgevoerd. Het is nog niet bekend of deze
werkwijze ook leidt tot minder functieverlies.
Veiligheidsmanagementsysteem kwetsbare ouderen

Sinds 2008 is het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in de Nederlandse
ziekenhuizen geïmplementeerd. De screening van kwetsbare ouderen is daar
een belangrijk onderdeel van en heeft als doel vermijdbaar functieverlies te
voorkómen. Patiënten van 70 jaar en ouder worden bij opname gescreend op
de risico’s op delier, vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen.23 Over de

effecten van het totale programma zijn nog geen studies gepubliceerd. Uit een
recent onderzoek met bijna 1700 ouderen die waren opgenomen in
ziekenhuizen in de regio Leiden, blijkt dat de VMS-vragen in combinatie met
leeftijd een voorspeller zijn voor de combinatie van functieverlies,
verpleeghuisopname en/of sterfte.24
Geriatrische ziekenhuiszorg: op de afdeling en in consult

Het CGA is onderdeel van de geriatrische ziekenhuiszorg, die zowel geleverd
wordt op afdelingen Geriatrie als door geriatrische consultatieteams. Het
belangrijkste verschil tussen beiden is dat op een afdeling Geriatrie veel
aandacht wordt besteed aan geriatrische zorg tijdens het verblijf in het
ziekenhuis: vroegtijdige mobilisatie, voeding, oriëntatie, medicatie en
stimuleren van de zelfstandigheid. Ouderen die verblijven op een afdeling
Geriatrie, een afdeling Acute Opname voor ouderen of een ortho-geriatrische
afdeling – waar zorg voor de patiënt met een heupfractuur in samenwerking
met de geriater wordt geleverd –, hebben minder functieverlies bij ontslag uit
het ziekenhuis dan ouderen op niet-gespecialiseerde afdelingen.19,25,26
Consultatieteams verminderen sterfte tijdens opname, maar houden het
functieverlies niet tegen.19 De meeste studies op dit gebied dateren van voor
2000 en zijn niet in Nederland uitgevoerd. Sinds 2000 is er veel aandacht
geweest voor het verbeteren van de ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen
in Nederland, onder andere door de beschikbaarheid van geriatrieteams, door
de ontwikkeling en implementatie van VMS voor kwetsbare ouderen en bij de
Inspectie voor de Gezondheidszorg, die de zorg monitort aan de hand van
prestatie-indicatoren. Het is aannemelijk dat dit bijdraagt aan betere
uitkomsten van ziekenhuisopnames voor ouderen.
Vroegtijdige mobilisatie tijdens ziekenhuisopname

Vroegtijdige mobilisatie vermindert de beperkingen in functioneren. Wanneer
ouderen op de 2e opnamedag 12 min méér lopen dan op de 1e opnamedag,
worden ze gemiddeld 2 dagen eerder ontslagen.27 Vroegtijdig mobiliseren,
ook al zijn mensen nog heel ziek, levert daarom belangrijke gezondheidswinst
op.
Een nieuwe ontwikkeling is het inzetten van games om ouderen te laten
bewegen tijdens ziekenhuisopname. In Australië is een kleine proeftrial
gedaan met de Wii-Fit; deze studie liet verbeteringen zien in het dagelijks
functioneren.28
Het ‘Hospital elder life’-programma (HELP)

Het doel van het HELP-programma is het voorkómen van een delier bij
patiënten van 70 jaar en ouder tijdens de ziekenhuisopname. HELP is in de
VS ingevoerd in verscheidene ziekenhuizen en is effectief gebleken om delier
en functieverlies te voorkomen.29,30 Het belangrijkste onderdeel van HELP is
de inzet van vrijwilligers op de afdeling. Deze vrijwilligers worden geschoold
en krijgen tijdens hun inzet op de afdeling begeleiding.
Ook in Nederland is het HELP-programma onderzocht. Er werden geen
verschillen gevonden in de incidentie van delier en in het functieverlies bij
ontslag en na 3 maanden bij acute opnames.9 De oorzaak kan liggen in de
lage incidentie van delier bij aanvang van het onderzoek – 11% in de
voormeting –, waardoor de ruimte voor verbetering lager was dan bij studies
uit de VS. Verschillen in gezondheidszorgsysteem kunnen ook een rol spelen.

Aanbevelingen voor verder onderzoek
Wat is de optimale strategie om ouderen na een ziekenhuisbehandeling weer
in een zo goed mogelijke conditie te brengen? Die vraag is slechts ten dele
opgehelderd. Nieuw wetenschappelijk onderzoek zou zich moeten richten op
de volgende vragen en onderwerpen.
Is functieverlies een signaal van een naderend levenseinde?

Mogelijk geldt voor een deel van de ouderen dat zij geen herstelpotentieel
meer hebben en is het functieverlies een teken van een naderend
levenseinde. Het is bekend dat ouderen met chronische ziekten een
geleidelijke achteruitgang vertonen in hun adl in het laatste jaar voor
overlijden.31 De groep ouderen die wel een herstelpotentieel hebben, zou
zorg aangeboden moeten krijgen die gericht is op herstel, zoals geriatrische
revalidatie of thuisrevalidatie.
Scholing van teams en consultatie

Er zijn studies die laten zien dat scholing over kwetsbare ouderen in het
ziekenhuis de kennis met betrekking tot impact van ziekenhuisopname voor
ouderen laat toenemen.32 Naast scholing is verder onderzoek naar effectieve
consultatie of medebehandeling gewenst. De co-management-modellen van
zorg, zoals deze toegepast worden bij ortho-geriatrische afdelingen lijken
effectief.25
Ziektegedrag bij ziekenhuisopname en na ontslag

Het ziektegedrag dat wordt gezien tijdens een acute inflammatoire respons
lijkt bij ouderen in afgezwakte vorm aanwezig te zijn in de eerste maand na
ontslag; ouderen slapen nog slecht, zijn moe, hebben weinig eetlust, hebben
geheugenproblemen en ervaren apathie.33,34 Er wordt in de literatuur
gesproken over een ‘post-opnamesyndroom’. Of het werkelijk bestaat en
waaruit het dan bestaat is nog onbekend. Evenmin is bekend of inflammatie
een rol speelt in de periode na ontslag. Beweging kan de waarden van
biomarkers voor inflammatie verlagen. Misschien is actiever bewegen dus een
sleutel tot succesvol herstel.35
Psychische impact van ziekenhuisopname op herstel en motivatie

Ouderen lijken het vertrouwen in hun eigen lichaam te zijn kwijtgeraakt na
ziekenhuisopname (‘lage self-efficacy’).36 Het ontbreken van dit vertrouwen
kan het herstelproces negatief beïnvloeden. Cognitief-gedragsmatige
interventies die het vertrouwen in het eigen kunnen versterken, gecombineerd
met bewegen, kunnen daarom mogelijk bijdragen aan herstel van het
functioneren.
Beter voorbereiden en voorlichten van ouderen en mantelzorgers

Omdat veel ouderen zich niet goed voorbereid voelen op de periode na
ontslag uit het ziekenhuis en zich overvallen voelen door functieverlies, is het
belangrijk om ouderen en mantelzorgers beter voor te bereiden en voor te
lichten. We weten dat het geven van schriftelijk materiaal belangrijk is, zodat
ouderen het kunnen nalezen. Maar op welke manier voorlichting bij kan
dragen aan preventie van functieverlies behoeft verder onderzoek. Daarin is
het samenwerken met ouderen cruciaal.
Functioneel trainen en meer thuis trainen

Functioneel trainen is erop gericht mensen bepaalde betekenisvolle
activiteiten in het dagelijks leven weer te laten uitvoeren.37,38 In plaats van
alleen spierversterkende oefeningen te doen, leert de therapeut de patiënt om
de handeling beter en veiliger uit te voeren. Het achterliggende principe bij
functioneel trainen is dat de patiënt de handeling weer veel vaker doet en er
daarmee ook weer vaardig in wordt, zodat hij of zij het vertrouwen in zichzelf
herwint.39 Mogelijk is thuis revalideren even goed en kosteneffectief als
revalideren in een verpleeghuis.
In de serie Oud, (g)een probleem? publiceren we het komend jaar een groot
aantal artikelen over complexe zorg voor ouderen. De serie is deels
gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksprogramma Nationaal

Programma Ouderen. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde
in het LUMC, en Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie in het
Radboudumc, vormen de gastredactie.
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