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Geriatrische reuzen: inhoud workshop

• Kenmerken van geriatrische syndromen

• Meest voorkomende syndromen

• Multicausaliteit

• Kwetsbaarheid en hersteltijd als waarschuwingssignalen

• Diagnostiek en behandeling: Verwijzen? Naar wie? Wanneer?
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Wat is een geriatrisch syndroom?

• Symptomen of klinische tekenen die veel voorkomen bij ouderen 

• Multifactoriële pathogenese

• Komt vooral voor in combinatie met kwetsbaarheid 

• Prognostische marker voor verhoogd risico op complicaties, bijwerkingen en 

mortaliteit

• Geassocieerd met sneller verlies van zelfredzaamheid,, risico op functieverlies 

• Komen vaak voor in combinatie met andere geriatrische syndromen, met overlap 

in de bijdragende factoren. 

• Meest effectief behandeld met interventies gericht op de multipele facetten
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Acute en chronische geriatrische syndromen
Bewezen mulitfactorieel acuut chronisch

duizeligheid x x

vallen x

delier x

syncope x

dehydratie x

dysfagie x x

Anemie/hartdecompensatie x x

incontinentie x

Immobiliteit/bedlegerigheid x

loopstoornissen x
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acuut chronisch

osteoporose x

ondervoeding x

Sarcopenie X

dementie X

depressie X

decubitus X

slaapstoornis X

zelfverwaarlozing X

jeuk X
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Multifactoriele pathogenese 

Bijdragende factoren: fysiek, mentaal, sociaal, functioneel, medicatie

Uitlokkende factoren: infectie, verhuizing, retentieblaas

Geriatrisch syndroom: delier, val
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Kwetsbaarheid = waarschuwingssignaal
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Relatie met kwetsbaarheid
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Hersteltijd als waarschuwingssignaal
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Comprehensive geriatric assessment

• Multifactoriële analyse

• Diagnostiek- en behandelplan; multidisciplinair

• Individuele doelen van de patiënt

• Uitkomst: verminderen/verdwijnen geriatrisch syndroom, 
verbeteren zelfredzaamheid, kwaliteit van leven
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Multifactoriele en multidisciplinaire analyse: 
door wie en waar?

• Huisarts en POH-O

• geriater op de SEH of polibezoek

• geplande opname op de afdeling ouderengeneeskunde

• observatie afdeling Opella
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Observatie en Diagnostiek Opella

Tel: 085-0013587

Email: klantadviseurs@opella.nl
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Observatie en Diagnostiek Opella

• Doelgroep: kwetsbare ouderen waarbij niet 
het duidelijk is wat de best passende 
vervolgzorg is

• Tijdelijk opname waarbij de mensen met 
gepaste zorg weer terug naar huis kunnen.

• Afdeling met huiselijke inrichting

• Betrokkenheid van een multidisciplinair team
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Observatie en Diagnostiek Opella

Inclusiecriteria

• Kwetsbare cliënten binnen de huisartsenzorg

• Geen noodzaak tot medisch specialistische

opname.

• Geen mogelijkheid om thuis te verblijven.

• Twijfel over de indicatie van passende

vervolgzorg en mate van herstel van de cliënt.                                                                               

• Vermoeden milde psychiatrische problematiek                                                                                

• Clienten die onverklaarbare klachten hebben, denk 

aan vaak vallen zonder oorzaak                                 

• Cliënten die reeds zijn opgenomen op een

klinische afdeling in het ziekenhuis en waarbij nog 

meer observatie nodig is in meer huiselijke inrichting

Exclusiecriteria
• WLZ indicatie 4 met behandeling of hoger.
• Levensverwachting korter dan 3 maanden.                                                                                    
• Al eerder opgenomen geweest op O&D voor zelfde 
onderzoeksvraag
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Observatie en Diagnostiek Opella

Doelen

• Verminderen van de toestroom van kwetsbare ouderen naar de 
SEH en opname in ZKH

• Verkorten van de ligduur op ELV en verminderen en versnellen 
van de uitstroom naar WLZ door inzet van juiste zorg

• Substitutie van zorgdiagnostiek van eerstelijn en ziekenhuis 
naar VVT organisatie
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Casus 1

Aanmelding via huisarts/casemanager: plotselinge achteruitgang 
in cognitief functioneren

• 97 jarige vrouw, sinds 1 week verward, angstig en achterdochtig 
en paniekaanvallen. Oogt niet delirant

• Erysipelas waarvoor 2x antibiotische behandeling

• woont alleen en zelfstandig. Geen thuiszorg Krijgt 2x per week 
Saar aan huis voor stukje welzijn. 

• Woonde tot half jaar daarvoor met dochter samen, dochter is 
overleden. 
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Casus 1

• (Hetero)-Anamnese: 
• verlies dochter, wantrouwen richting Saar aan huis, eenzaam.

• Hallucinaties, acute knik verwardheid, sombere stemming, visus beperkt, gehoor redelijk

• Lichamelijk onderzoek:
• Fors oedeem, wond been, systolische souffle gr III/VI, pm 2e IC

• Korte termijn geheugen en concentratie verstoord

• Aanvullende onderzoek: bekende anemie

• Neuropsychologisch onderzoek: 
• Complexe rouw

• Geen angst of stemmingsstoornis
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Casus 1: Evaluatie

Sinds 1,5 week acute verwardheid, angst en achterdocht, dd
delier, dd acute cognitieve achteruitgang na vasculair event (er is 
bewust afgezien van screening TIA-poli), dd psychotische 
depressie
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Casus 2

Aanmelding via huisarts/casemanager: Multiproblematiek bij echtpaar en zorgmijders

• Valgevaar dhr

• Cognitieve stoornissen Mw. (geen diagnose)

• Cognitieve problemen Dhr. DD dementie of overbelasting

• Ontremming bij Dhr. (te amicaal).

• Mogelijk traumatisch kampverleden (indonesie) bij mw.

• Functionele problemen bij beiden

• Verwaarlozing

• Afhouden van zorg (mn door mw, maar ook door dhr)

• Systeemproblematiek, fysieke mishandeling van dhr. door mw. (slaan).
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Cognitieve stoornissen

• (Hetero-)Anamnese:
• Dhr is ‘op’, pijn in onderrug na val, duizeligheid
• ADL en iADL zelfstandig, mantelzorger voor echtgenote

• Hetero-anamnese:
• Jaren steeds meer zorg voor echtgenote
• Wilt geen hulp
• Alcoholgebruik, niet bekend hoeveel

• Lichamelijk onderzoek: pijn onderrug en schuifelend looppatroon

• Aanvullend onderzoek: geen afwijkingen

• Neuropsychologisch onderzoek: uitgebreide neurocognitieve functieverval, echter…
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Valgevaar

• Anamnese: geen valincidenten, duizeligheid, pijn rug, alcohol?

• Lichamelijk onderzoek: 
• wisselend schuifelend looppatroon

• Onveilig handelen met rollator

• Impulsief

• Aanvullend onderzoek: geen orthostase
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Casus 2: Evaluatie

• Uitgebreide neurocognitieve functieverval, echter mogelijk 
alcoholgebruik en klachten passende bij een burn-out

• Verhoogd valrisico bij uitgebreide cognitieve functieverval en 
burn-out en mogelijk alcoholgebruik. 
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Samenvattend

• Geriatrische syndromen zijn een uiting van kwetsbaarheid

• Hebben een multifactoriële pathogenese

• Gaan gepaard met een slechtere prognose 

• Multifactoriële en multidisciplinaire analyse noodzakelijk

• Denk ook aan mogelijkheid van Observatie en Diagnostiek Afdeling van Opella



24

Dank voor uw aandacht.


