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Frailty of kwetsbaarheid

• Definitie 
– Frailty is a state of increased vulnerability to poor resolution of homoeostasis 

after a stressor event, which increases the risk of adverse outcomes, including 
falls, delirium, and disability.*

• Beoordelen van kwetsbaarheid
– Geen gouden standaard

–Meerdere modellen en testen

* Frailty in elderly people. Clegg et al. Lancet 2013.Mar 2;381(9868):752-62.



VMS veiligheidsprogramma 
Kwetsbare Ouderen 2009

• “Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol vanwege hun verhoogde 
kans op complicaties, zoals een infectie, ondervoeding, delirium, decubitus, bijwerking van 
medicatie of een val. Veel van deze complicaties hebben functionele en/of cognitieve 
achteruitgang van de oudere  patiënt tot gevolg. Bij een grote groep ouderen die opgenomen zijn 
in het ziekenhuis, ontstaat onherstelbaar functieverlies als gevolg van deze complicaties tijdens 
opname: de literatuur meldt percentages van 30 tot 60%.”

• Invoering systematische screening op kwetsbaarheid bij alle patiënten  
van 70 jaar en ouder die worden opgenomen in het ziekenhuis vanaf 
2012

• Verpleegkundige interventies





Frailty of kwetsbaarheid

Twee meest gebruikte modellen:

• Frailty phenotype
• Fried criteria; biologisch syndroom

• Gewichtsverlies, vermoeidheid, energieverbruik, loopsnelheid, knijpkracht

• Frailty Index of Cumulative deficit model
• Ontwikkeld vanuit Canadian Study of Health and Aging (CSHA) frailty index

• Multidimensionaal

• 92 baseline variabelen; optelsom (x/92); model te reduceren naar 30 
variabelen

Clegg et al. Lancet 2013 Mar 2;381(9868):752-62.





Frailty beoordeling bij hartfalen

Nadelen huidige modellen: 

• Frailty phenotype
• Overlap verminderde inspannigstolerantie door HF vs tgv frailty
• Tijdsinvestering
• Focust vnl op fysieke beperkingen

• Frailty index
• Bewerkelijk
• Optelsom maar geen afweging van individuele parameters
• Subjectief
• Geen onderscheid tijdelijke problemen tgv bv acute ziekte



Hartfalen ↔ frailty

• Overlap tussen ontstaan van frailty (ziekte en/of leeftijd gerelateerd) 
en progressief hartfalen

*Frailty in Advanced Heart Failure: A 
Consequence of Aging or a Separate 
Entity? Deena et al. Clin Med Insights 
Cardiol. 2015 Jul 13;9(Suppl 2):39-46.



*Frailty Is Intertwined With Heart Failure: Mechanisms, 
Prevalence, Prognosis, Assessment, and Management. Pandey
et al.JACC Heart Fail 2019;Dec;7(12):1001-1011



Hartfalen ↔ frailty: multidomein

*Domain Management approach to heart 
failure in the geriatric patient. Gorodeski et 
al. JACC 2018.117:1921-36. 



• Polyfarmacie
• Geassocieerd met negatieve uitkomsten zoals 

vallen en zkh opnames
• Risico op interacties

• Co-morbiditeit
• 90% van de oudere HF pt heeft ten minste 3 

aandoeningen, 50% heeft ten minste 5 andere 
aandoeningen



Hartfalen ↔ frailty: voedingsstatus

• Ondervoeding bij HF ptn ± 15% tot 90% bij ptn met advanced HF

• HF geassocieerd met versneld verlies van lean body mass en skeletspier*

• HF én cachexie → 1 jrs mortaliteit 40%**

• Sarcopene obesitas

• Natriumbeperkt dieet 

→ cave te lage calorische en 

nutriënten inname***

*Impact of incident heart failure on body composition over 
time. Forman et al. Circ Heart Fail 2017;10:e003915. 
**Wasting as independent risk factor for mortality in 
chronic heart failure. Anker et al. Lancet 1997;349:1050-3.
***Effect of a sodium-restricted diet on intake of other 
nutrients in heart failure. Jefferson et al. J Card Fail 
2015;21:959-62.



• Hoge prevalentie cognitive impairment*
• 43% bij HF pnt
• Slechtere uitkomst

• Hoge prevalentie delier**
• 15% oudere HF pt op ED
• 17-23% tijdens zkh opname
• Slechtere uitkomst

• Hoge prevalentie depressie***
• 29%
• Relatie met verminderde blood flow 

hippocampus
• Slechtere uitkomst

*Cognitive impairment and heart failure; systematic review 
and meta-analysis. Cannon et al. J Card fail 2017;23:464-
75.
**Prevalence, determinants and prognostic significance of 
delirium in patients with acute heart failure. Honda et al. 
Int J Cardiol 2016;222:521-7. 
***Depression and anxiety as predictors of mortality 
among heart failure patients. Sokoreli et al. Heart Fail Rev 
2016;21:49-63.



Frailty↔ hartfalen

• Prevalentie hoog
• 19-52% in poliklinische HF ptn (obv frailty phenotype)

• Tov 3% (65-70 jr) tot 23% (≥ 90 jr) in normale populatie

• HFpEF ptn→ 60-90% frail

• 56-76% in klinische HF ptn

*Frailty Is Intertwined With Heart Failure: Mechanisms, 
Prevalence, Prognosis, Assessment, and Management. Pandey
et al.JACC Heart Fail 2019;Dec;7(12):1001-1011



Fragile-HF cohort study

• Populatie: opgenomen ptn met DC , leeftijd ≥65 jr, in staat zelfstandig 
te lopen

• Beoordeling 3 domeinen van kwetsbaarheid
• Fysiek (Fried phenotype model)

• Sociaal (Makizako’s 5 items)

• Cognitief (Mini-Cog)

• Uitkomsten
• Primair: combined endpoint of rehospitalization due tot HF and all-cause

death

• Secundair: all-cause death



Fragile-HF cohort study

• 1180 ptn, gemiddeld 81 jr, 57.4% ♂



Frailty ≠ hoge leeftijd

Studies in advanced HF ptn:

• Hogere leeftijd over algemeen geassocieerd met slechtere prognose 
in LVAD studies
• Echter ook single center studies met vergelijkbare uitkomsten en verbetering 

inspanningstolerantie + kwaliteit van leven post LVAD bij ptn > én < 70 jr*

• Frailty pre HTX geassocieerd met lagere 1 jaars overleving**
• Gemiddelde leeftijd 53 jr, 26% frail

• Ook langere opnameduur

• Frail groep ook slechter HF subgroep *

*Clinical strategies and outcomes in AHF patients older 
than 70 years of age receiving the HMII LVAD. Adamson et 
al. J Am Coll Cardiol 2011;57:2487-95. 
** The prevalence and prognostic significance of frailty ini
patients with AHF referred for heart transplantation. Jha et 
al. Transplantation 2016;100(2): 429-36.





Definitie frailty bij ptn met HF volgens HFA
A multidimensional dynamic state, independent of 
age, that makes the individual with HF more 
vulnerable to the effect of stressors.

Twee belangrijke items:
• Bij patiënten met hartfalen is de multidimensionele

benadering van frailty beter dan de fysieke
benadering

• De identificatie en behandeling van de frailty 
parameters die mogelijk reversibel zijn, zouden de 
uitkomsten van kwetsbare hartfalen patiënten
kunnen verbeteren



The four main domains – clinical, physical-functional, cognitive-
psychological, and social – defining the Heart Failure Association (HFA) 
Frailty Score.



Wens tot ontwikkeling van een HFA-instrument 
die voldoet aan de volgende karakteristieken:







Frailty… en nu?

• Interventies*
• Doel: behoud van zelfredzaamheid, behoud van kwaliteit van leven, 

voorkomen onnodige opnames

• Verschillende mogelijkheden
• Fysiek functioneren

• Voeding

• Sociale ondersteuning

• Zelfinzicht en zelfmanagement

• Polyfarmacie

• Beperkte evidence
• Verbeteren functioneren, verbeteren kwaliteit van leven

*Management of frailty: opportunities, challenges and 
future directions. Dent et al. Lancet 2019; 394: 1376–86



Frailty… en nu?
- Interventies in HF populatie

• Fysiek functioneren
• REHAB-HF trial (Rehabilitation Therapy in Older Acute Heart Failure Patients)*

• Hartfalenrevalidatie programma toegespitst op de kwetsbare oudere pt
• Start als mogelijk in-hospital, zsm na ontslag

• 3x per week 60 minuten gedurende 12 weken, nadien gedurende 3 mnd tel elke 4 wkn

• Doel: verbeteren inspanningstolerantie

• Resultaat: significant verbeterde inspanningstolerantie, verbeterde kwaliteit van leven, 
geen verschil heropnames

• Voedingsstatus**
• Supplementen, eiwitten

• Gewichtsreductie

*Physical Rehabilitation for Older Patients Hospitalized for 
Heart Failure. Kitzman et al. NEJM 2021.
**Lifestyle Interventions with a Focus on Nutritional 
Strategies to Increase Cardiorespiratory Fitness in Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease, Heart Failure, Obesity, 
Sarcopenia, and Frailty. Billingsley et al. Nutrients 2019.



Frailty… en de toekomst?

• Belang van uniform en praktisch toepasbaar screeningsinstrument 
voor frailty
• In kader wetenschappelijk onderzoek
• In kader uniformiteit beoordeling voor klinische praktijk

• Samenwerking NVVC werkgroep Geriatrische Cardiologie én NVKG 
special interest group Cardiologie

→zorgpad kwetsbare oudere hartfalenpatiënt tijdens zkh opname

• Hart-Brein kliniek Amsterdam UMC locatie VUmc



TAKE HOME MESSAGES

• Frailty komt veel voor bij HF-ptn

• Probeer hier een inschatting van te maken; multi-domein!
• Prognostisch belang

• Invloed op behandelkeuzes

• Proberen kwetsbaarheid te verbeteren

• Multi-disciplinair




