
Impact van ‘frailty’ op chirurgische 

dagbehandeling

NVDK

Dagbehandeling is en blijft de toekomst
9 december 2019

Marc van de Ree 

AIOS orthopedie 



(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Geen

•Sponsoring of onderzoeksgeld
•Honorarium of andere (financiële) 
vergoeding
•Aandeelhouder
•Andere relatie, namelijk …

∙ ZonMw programma TopZorg
∙

∙
∙

Disclosure belangen spreker







• Dhr. K 84 jr

• RvK: hernia inguinalis

• VG: COPD Gold 2, myocard infarct (2002)

• Med: ascal, hydrochloortiazide, simvastatine, 
metoprolol

• Operatie 6-9-19: correctie d.m.v. MESH (TREPP)
• Setting: dagbeh. ASA 1 - 2 ZH , rond 14u

Casus



• Veel post-ok abdominale pijn 

• Uitstel ontslag

• Dag +1: 

• Mobiliseert moeizaam, blijkt pre-existent te zijn, 

maar FT acht het thuis (nu) niet veilig

• Uitstel ontslag na 3 dagen met thuiszorg

Beloop



• Dag 7: Lekkende wond 

• SEH bezoek (weekend), openleggen wond i.v.m. 

wondinfectie

Beloop



Zeldzaam beloop? Of: 

• Vergrijzing

• VS: 50miljoen/jaar

33% ≥65jr

• ‘Minder bedden’

• Kortere opnameduur

• Heropname / SEH 

• ‘Better care, lower costs’



Screening op kwetsbaarheid in 

chirurgische dagbehandeling?



Frailty

Lynn & Adamson, 2003



Frailty

- ‘Geriatrisch syndroom’

- Multifactorieel

Hoger risico op:

- functieverlies bij acute ziekte en ZH 

opname 

- sterfte

≠ multimorbiditeit / hoge leeftijd

Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A183







Gebruik van frailty assessment in klinische praktijk? 

- HCPs: vpk / chirurgen / diëtisten, fysio, etc.    (anesthesie?)

- Kwalitatief onderzoek

- Vpk, dietisten en fysiotherapeuten > chirurgen

- Gebrek aan kennis over frailty vormt belangrijkste barrière in het 

gebruik v. screening → training/educatie



Opzet:

- Retrospectieve cohort studie 2012-2013; 

- Uitkomst: LOS, complicaties, heropname (30dgn)



Resultaten

- N=417.840 

- Complicaties: 3,1%

- Heropname: 2,3%



Resultaten (2)



Opzet:

- Prospectieve cohort studie 2016 - 2017; 4 ZH

- Electieve opname vs. dagbehandeling

- Uitkomst (30dgn): morbiditeit, LOS, ontslagbestemming, SEH-bezoek, 

heropname, mortaliteit, kosten



Resultaten

- N=14.530 → 68,1% dagbehandeling 

- Geen verschil in kosten ; Mortaliteit? LOS?



• Objectieve, reproduceerbare, efficiënte en

eenvoudig te gebruiken in klinische praktijk

Nut: 

Behandelplan en preventieve acties mogelijk: 

- verbetering van voeding 

- stimulatie van mentale / fysieke activiteit

- in kaart brengen nazorg / mantelzorg

- follow-up: (freq) belafspraken

- patient-centered care

Ideale screeningstool voor frailty:



Voorbeeld 1



• Modified Hopkins Frailty score 

gebaseerd op criteria v. Fried: 

- Hb

- ASA

- onvrijwillig gewichtsverlies

- grijpkracht m.b.v. dynamometer

Voorbeeld 2



Vragen / opmerkingen / discussie


