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Dhr Janssen, 79 jaar

7-2-2022

• Meldt zich op de SEH met acute pijn in het abdomen

• Hemodynamisch stabiel

• VG; DM, langdurig nicotine abusus

• Weduwe, mager sociaal netwerk
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Vergrijzing
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Toenemend kwetsbaar
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Zorgbehoefte
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Toenemend wachters verpleeghuiszorg



Schatting van sterke toename tekort 
verpleeghuisbedden

7/2/22Publieks reportage capaciteits ontwikkeling verpleeghuiszorg 2020-Actiz

Enquete Actiz Berekening TNO



Meest knellend!
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Naam persoon 



Verbeteren houdbaarheid
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wrr-rapport 104 Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak. 
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Proces van opeenstapeling van lichamelijke, psychische 
en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans 
vergroot op negatieve gezondheids uitkomsten als 
functiebeperkingen, opname in een zorginstelling en 
overlijden.

kwetsbaarheid



Kwetsbaarheid en chirurgische uitkomsten
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- Day 30 mortality was 8% for frail compared to 1% for non-
frail patients.

- Readmission rates were lower in the non-frail groups but 
were not pooled. 

- Complications for the frail patients were 24%, pre-frail 
subgroup 9% and non-frail 5% 

- The mean length of stay in frail people was 9.6 days and 
6.4 days non-frail.

Jonathan Hewitt, Sara Long, Ben Carter, Simon Bach, Kathryn McCarthy, Andrew Clegg, The prevalence of frailty and its association with

clinical outcomes in general surgery: a systematic review and meta-analysis, Age and Ageing, Volume 47, Issue 6, November 2018, Pages 

793–800, https://doi.org/10.1093/ageing/afy110

https://doi.org/10.1093/ageing/afy110


kwetsbaarheidsscreeners
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- Wie gebruikt dit? Welke?

- Overweeg G8, 6 CIT
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Multimorbiditeit en kwetsbaarheid maken pre, per en 
post operatieve zorg complexer
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- Prevalentie van kwetsbaarheid verschilt tussen 
verschillende chirurgische populaties

- Wat heeft betekent dit voor u?



Maatwerk
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Tijdstip behandelkeuze gesprek

NIV-FMS notitie behandelafspraken

Bosch, Medisch Contact 14 juni 2017

about:blank


uitkomst
Niet haalbaar, niet wenselijk 

Geen curatieve zorg

Niet haalbaar, wel wenselijk

Wel haalbaar, niet wenselijk

Twijfel

Wel haalbaar, wel wenselijk

Opname ziekenhuiszorg



haalbaarheid
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Hoe doet u dit? Wie heeft u hier voor nodig

AGE-Anesthesiologische Geriatrische Evaluatie?

Beoordeling fysiek, mentaal, sociale domein



Wenselijkheid

7/2/22

Niet invullen voor een ander



Communicatie rondom wenselijkheid
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• Wat zijn de verschillende behandelopties?

Welke? Wat is het verschil in uitkomst? Eventueel ondersteund door keuzehulp. Schat in wat de 

behandeling de patient gaat kosten(herstel van mobiliteit, zelfredzaamheid)

• Introduceer dat er een keuze te maken valt. 

Waarin er gekeken kan worden naar de meest optimale optie.

voorbeeld zin;

“ Ik vraag me af hoe we u het beste kunnen helpen”

• Probeer aan te sluiten bij gesprekspartner

Neem de tijd om contact te maken

Let op niet iedereen vindt dit prettig of kan dit aan.

Begineengoedgesprek.nl



Communicatie ouderen
algemene tips
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• Is deze patient op dit moment in staat om nu dit gesprek te voeren ?

• patiënt wilsbekwaam? 

• Liefst in aanwezigheid van mantelzorger.

• creëer een rustige ruimte 

• rust voor jezelf

• hulpmiddelen; bril en gehoor apparaat(of luisterhulp)

• zelfde ooghoogte(pak een stoel)

• Aanpassen snelheid en begrijpelijke taal.



Belang tijdige advance care planning

7/2/22
Swis cheese model, James Reason

• Bewustwording bij patient en mantelzorger

• Overwegen op acuut moment niet altijd mogelijk en haalbaar

• Gesprekken kosten veel tijd en energie

• “Coalitie van hoop”

• Passende financiering ontbreekt vaak

• Richtlijnen curatief ingesteld



Wrapup
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- Vergijzende toenemend multimorbide patienten

- Optimalisatie passend behandelplan is uitdagend

- Multidisciplinaire samenwerking wenselijk

- Welke rol wil u in dit proces spelen?



Dhr Janssen, 79 jaar
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• Meldt zich op de SEH met acute pijn in het abdomen

• Hemodynamisch stabiel

• VG; DM, langdurig nicotine abusus

• Weduwe, mager sociaal netwerk
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Bespreken van de uitkomsten: waar en 
wanneer
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Bespreken behandelbeperkingen
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• Is een folder ondersteunend rondom het behandelgrenzen gesprek in de huisartsen praktijk?

• Doet u deze gesprekken en op welk moment?

• Waar wordt het behandelbesluit vastgelegd?

• Is dit besluit inzichtelijk op een acuut moment?(huisarts eventueel bij verwijzing)

• Wat  doet u met en eerder gemaakt behandelbesluit in de tweede lijn?

• Indien u beleidsmaker zou zijn voor de ACP van chronische patienten welke regelmatig in het 

ziekenhuis maar ook bij de huisarts terecht komen; op welke wijze zou u hierin een 

samenwerking willen voorstellen 



Dhr Janssen, 85 jaar
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• 1.30 dienst; cardiaal zeer matig loopt al drie jaar op  de hartfalen poli en laat een dalende levenslijn zien

• Wil een actief beleid rondom IC en reanimatie. Gesprekshulp uitgedeeld. 

• 2.30 patiënt blijft bij zijn mening. Op medische gronden weigeren?

• 5.30 Hartstilstand reanimatie sein wordt uitgezet. Na kortdurende reanimatie wordt deze gestaakt.

• Hoe had dit beter gekund?

• Hoe zouden de eerste en tweede lijn hierin elkaar kunnen aanvullen?



Wrap up
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• Vergrijzing

• Bespreek haalbaarheid en wenselijkheid

• Samen beslissen in acute setting suboptimaal

• Samen beslissen vraagt om goed informatie voorziening en rust

• ACP is arbeids intensief en waardevol voor patienten

• Ketensamenwerking hierin efficienter vormgegeven is een uitdaging


