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De patiëntenreis van de 
kwetsbare, oudere 
patiënt Een interactieve discussie vanuit het perspectief 

van de huisarts en de medisch specialist 
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Voorstellen 

• Dave Tjan, intensivist

• Eline van Lummel, arts-onderzoeker ACP 

• Maaike Groenewoudt, huisarts
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Vragen 

• Wie doe wat, in welke fase en hoe krijg je de patiëntinformatie bij 
elkaar?

• Wie heeft de regie bij het bespreken van behandelwensen?

• Hoe ga je het gesprek aan over sterfelijkheid?

Bespreken aan de hand van casus en perspectief van huisarts en 
medisch specialist 
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Mw. Schouten

• Vitale 70-jarige patiënte 

• Altijd huisvrouw geweest

• Mantelzorger voor man en buren

• Vrijwilligerswerk via de kerk

• VG: adipositas, hypothyreoïdie, gonartrose

• Medicatie: levothyroxine, paracetamol

• Partner gemetastaseerd prostaatcarcinoom, palliatieve fase
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71 jaar 

• Partner komt thuis te overlijden

• Patiënte komt maand na overlijden echtgenoot bij de huisarts
• Hinderlijke artrose en wens gezondere leefstijl

Hoe bepaal je de inhoud van het gesprek?
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Kernpunten 

• Signaleer life event als aanknopingspunt voor ACP

• Wees niet bang om het gesprek aan te gaan

• Sluit aan bij de patiënt 
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75 jaar, pijn op de borst

• Patiënte belt naar praktijk: pijn op de borst 

• Huisbezoek: insturen EHH 
• Opvallend: rommelig in huis, loopt met rollator naar ambulance, 

onduidelijkheid medicatie inname  

• EHH: geen ACS, geen goede verklaring
• Wel hypertensie, hypercholesterolemie 

• Huisarts: start ketenzorg door POH-S
• Veel angstklachten, inzet POH-GGZ door HA
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80 jaar, gevallen

• Gestruikeld over kleedje, pijn heup, kan niet meer staan

• Geen ander letsel

• Per ambulance naar SEH
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Bezoek SEH

• Diagnose: heupfractuur 

• Dilemma: wat voor soort behandeling? 

• In kaart brengen van kwetsbaarheid

• In kaart brengen risico’s procedure en bespreken

• Opname en plannen operatie met preopratieve screening

• Behandelcode bij opname bespreken
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Rol huisarts en medisch specialist 

• Rol medisch specialist: in the lead

• Rol huisarts: in dit geval gering
• Vitale patiënt

• Adequate familie

• Operatie indicatie duidelijk

• Geen goed alternatief 

• Geen groot operatierisico

• Conclusie: opereren 
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Vervolg casus: complicaties

• Postoperatief angina pectoris -> infarct -> matige ejectiefractie 
en kleplijden

• Ontslag naar revalidatiekliniek

• Herstelt langzaam, niet meer op oude niveau 

• Ontslag naar huis, met thuiszorg

• Controles via hartfalenpoli
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Kernpunten 

• Signaleer life event als aanknopingspunt voor ACP

• Wees niet bang om het gesprek aan te gaan

• Sluit aan bij de patiënt 

• Zowel rol voor de medisch specialist als voor huisarts
• Hoe werk je hierin samen?  
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84 jaar, hevige buikpijn

• Visite huisarts: hevige buikpijn RBB, geen koorts/icterus/sepsis

• Werkdiagnose galsteenlijden: echo abdomen+lab
• Hoe organiseer je dit?

• Beleid: twijfel over verwijzing 
• Zou je haar verwijzen naar de poli chirurgie voor cholecystectomie?

• Conclusie: toch verwijzen 
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Bezoek ziekenhuis 

• Poli chirurgie: operatie indicatie 

• POS 
• Risico-inschatting

• Hoog risico bespreking (HRB) 
• Consult cardiologie

• Consult geriatrie

• Conclusie: nadenken over risico’s en begrenzingen 

• Patiënt twijfelt over operatie  bespreekt dit met huisarts 
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Rol medisch specialist en huisarts

• Wat is rol huisarts? 
• Besluiten over verwijzing (indirect besluiten over opereren) 
• Gesprek aangaan met patiënt: verzamelen informatie over hinderlijkheid, eerdere ervaringen 

ziekenhuis, ACP etc. 

• Overleggen met patiënt over conclusie uit ziekenhuis 

• Bespreken behandelcode? 

• Wat is rol medisch specialist? 
• Complicatierisico’s inschatten 

• Hoog risico bespreking (door anesthesioloog op lijst geplaatst)
• Cardioloog, geriater, intensivist, anesthesioloog aanwezig

• Bespreken behandelcode? 

Conclusie: afwachtend beleid gezien hoge risico’s en geringe klachten 
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85 jaar, opnieuw hevige buikpijn

• Hevige pijn epigastrio, ziek, milde koorts

• Zou je patiënt insturen? 

• Conclusie: wel insturen 
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Ziekenhuis 

• Blijkt biliaire pancreatitis 

• Multi-orgaanfalen

• Indicatie IC-opname
• Wel of geen opname op de IC? 

• Conclusie: maximaal ondersteuning medium care 
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Naar huis?

• Na langdurige opname knapt ze op 

• Uiteindelijk weer thuis: fors toegenomen zorgbehoefte

• Veel ingeleverd: terminaal hartfalen 

• Noodzaak verpleeghuis

• Wie regelt wat? 

• ACP? Wie bespreekt wat?

• En hoe?

• Overlijdt uiteindelijk in hospice 6 weken later 
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Terugkijkend

• Is patiënte voldoende betrokken?  

• Is er voldoende gesproken over sterfelijkheid?

• Is er op de juiste momenten gesproken?
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Conclusie

• Belang van SDM, vorm van persoonsgerichte zorg 

• Belang van samenwerking tussen huisarts en specialisten uit 
ziekenhuis 

• Sta stil bij deze vragen
• Wie doe wat, in welke fase en hoe krijg je de patiëntinformatie bij elkaar?

• Wie heeft de regie bij het bespreken van behandelwensen?

• Hoe ga je het gesprek aan over sterfelijkheid?
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Hartelijk dank voor uw
aandacht


