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Schrikbeeld?





http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/demografie/groei-en-spreiding/prognose-65-plussers-per-gemeente#breadcrumb
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Sarcopenie





Non-fysiologisch?



• First described in 1903 

by Hering

• Most common 

sustained arrhythmia

Boezemfibrilleren



Prevalentie



Hartfalen

65 – 74 jr 4.0 %

75 – 84 jr 9.7 %

85 + 17.4 %

Leeftijd Rotterdam Study



Alzheimer dementie

• 1% bij mensen va 60 jaar

• 2% bij mensen va 65 jaar

• 4% bij mensen va 70 jaar

• 8% bij mensen va 75 jaar

• 16% bij mensen va 80 jaar

• 32% bij mensen va 85 jaar

• 45% bij mensen va 90 jaar



Syncope



Obstipatie 2004-2008



Overgewicht in Nederland 

neemt toe



± 50% v/d ptn

DM-II

Bijna één op de vijf 75-plussers heeft diabetes



Welzijnsproblematiek

• Eenzaamheid

• Verlies partner

• Problemen mobiliteit

• Gemis sociale contacten



Een ongeëvenaard succes

afname van sterfte op jonge 

en middelbare leeftijd

afname van sterfte 

op hoge leeftijd

Oeppen&Vaupel, Science 2002



Verouderingsproces



Geriatrische patiënt
kenmerken

• Verminderde homeostase
• Snelle achteruitgang
• Toename complicaties
• Verminderde reconvalescentie
• Andere ziekte-presentatie
• Multipathologie
• Leeftijdsspecifieke aandoeningen
• Veranderde farmacokinetiek/-dynamiek



Chronische aandoeningen

Ouderdom komt met gebreken. Gezondheidsraad 2008



Veroudering maakt een mens 

uniek

Zorg op maat

Veroudering is een dynamisch proces

Zorg moet dat dus ook zijn



Take home message

Eén patiënt, meerdere aandoeningen:

• Patroon van meest prevalente co-

morbiditeiten verandert met de leeftijd

• Welke aandoeningen ga je behandelen

en hoe?

• Richtlijn gericht op 1 ziekte volstaat nu niet

• Evidence ontbreekt; behandeling vereist

“zorg op maat”



Advance Care Planning (ACP)

Achtergrond:

• Recht op zelfbeschikking

• Zorg rond levenseinde demente mensen

• Angelsaksische landen:

– Min of meer radicale beweging

– Doel: opstellen van formele documenten in 

verband met de wilsbeschikking



Achtergrond: beperkingen

• Wat is een dergelijk document waard als het niet 

tot stand komt in een klimaat van vertrouwen en 

open communicatie?

• Kun je eens en voorgoed ideeën vastleggen die, 

in de loop van de jaren en naargelang van de 

ervaringen die mensen tijdens hun leven opdoen, 

kunnen evolueren? 



ACP: heden

• Continu proces van overleg tussen de patiënt en 

de zorgverstrekkers, met het oog op het 

vastleggen van een gemeenschappelijke richting 

waarin men de zorgverstrekking en de 

behandeling (niet) wil zien gaan

• De patiënt, niet zijn ziekte, staat hierbij voorop

• Dat zo’n overleg in een geschreven document 

uitmondt, is niet langer een doel op zich, maar 

een manier om dat doel op een efficiëntere wijze 

te bereiken



Definitie ACP

• Proces waarbij de patiënt, geholpen door de 

zorgverlener, plannen maakt voor toekomstige 

(medische) zorg voor het moment dat zij/hij daar 

minder goed toe in staat is



Waarom?

• Crisissituatie

• Wilsonbekwaamheid

• Voorbereiding op naderend afscheid

• Verbetering samenwerking hulpverleners

• Verbetering kwaliteit van leven



Intermezzo:
Reanimatie bij de oudere patiënt



Age and Ageing 2014



Richtlijnen
Bert Keijzer

Verenso:

• Altijd in overleg met de patiënt

• Behalve als reanimeren als medisch zinloos kan 

worden beschouwd

• Geen groep aan te wijzen waarbij reanimatie per 

definitie zinloos is

Geen richtlijnen over in-hospital cardiac arrest



Achtergrond

• Overleving algemene bevolking:

– OHCA: 7,6%(1)

– IHCA: 17,5% (2)

• Prognostische factoren:

– VF/VT

– Leeftijd 

– ADL-afhankelijkheid

– Co-morbiditeiten (maligniteit, nierfunctiestoornissen)

– Opname ivm sepsis, pneumonie, trauma

1: Sasson et al. 2010

2: Ebell et al. 2011



Resultaten

• 29 artikelen geincludeerd

• Totaal 417,190 patiënten >70 jaar

• Kwaliteit van de studies laag tot gemiddeld
– Hoog risico op bias door confounding en voor prognostische 

factoren

• Geen meta-analyse mogelijk vanwege 

heterogeniteit



Resultaten

40-59 jaar: 81% overleden in zkh



Resultaten

• Lange termijn overleving:

– >70 of >75 jaar: 7,0%-20,9% na 1 jaar

– >80 jaar: 5,7%-6,1% na 6 maanden

• Sociale status:

– 1 artikel: 50 patiënten ontslagen
• 19 naar huis

• 9 naar verpleeghuis

• 12 naar revalidatie of psychiatrie

• 10 naar verpleeghuis met beademing

• Functionele uitkomst: 

– Onveranderd niveau van functioneren: 20-100%



Resultaten

• Gunstige prognostische factoren:

– VF/VT vs asystolie/PEA

– Duur van reanimatie <5minuten

– Zelfstandig functionerend 

– Normale mentale toestand 

• Ongunstische prognostische factoren:

– Meer dan 2 acute ziektes



Have you completed your plan?

“ Planning is bringing the future into 

the present so that you can do 

something about it now”

Alan Lakein
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Type of deaths in Canada



Definitie

• Advance care planning is a process "whereby a 

patient, in consultation with health care providers, 

family members and important others, makes 

decisions about his or her future health care, 

should he or she become incapable of 

participating in medical treatment decisions." The 

process of advance care planning informs and 

empowers patients to have a say about their 

current and future treatment. 



Advanced care planning

• Patiënten kunnen vastleggen voor welke zorg zij 

kozen in hun laatste levensfase

• Aandacht voor reflectie op doelen, normen en 

waarden en voor de wensen ten aanzien van wel 

of niet levensverlengende behandelingen en 

palliatieve zorg

• Een vertegenwoordiger wordt aangewezen die de 

belangen kan behartigen voor het geval hij dat 

zelf niet meer zou kunnen

• Patiënt legt zijn wensen schriftelijk vast



Delen
1. Actief luisteren naar de patiënt om zijn perceptie 

van zijn actuele kwaliteit van leven te begrijpen 

2. Overleg met de patiënt om gemeenschappelijk 

zorgdoelen te bepalen, gebaseerd op een 

gezamenlijk begrip van waar de patiënt zich 

bevindt in zijn ziektetraject

3. Formuleren van plannen voor de onzekere 

toekomst om ook dan de wensen van de patiënt 

te kunnen honoreren
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Ziektetraject
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Ziektebeelden



Dementie
• Impact dementie groot, maar beleving niet altijd 

zo negatief

• ACP op eigen initiatief is beperkt

• Initiatief van anderen nodig 

• ACP is meer dan wilsverklaringen

– communicatie is essentieel



Dementie
Essentiële elementen

• Vroegtijdige start

• Proactief karakter en actieve rol van artsen

• Betrokkenheid van arts, familie en patiënt

• Gericht op verheldering behoeften en doelen 

patiënt

• Regelmatige evaluatie
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High

Low

Begin to use hospital more 

often, self-care more difficult

Time ~ 2-5 years. 

Death usually seems “sudden”

Modified from Lunney JR et al. JAMA 2003: 289: 2387.

Terminal

Phase

Hartfalen



Resultaat ACP

• Wensen van overgrote deel van de patiënten zijn 

bekend en worden gerespecteerd

• De familie van overledenen heeft minder last van 

PTSS, depressie en angst en zijn vaak tevreden 

over het overlijdensproces



Resultaat ACP
• Vaker overlijden op plaats van keuze1-3

• Toename van gevoel van controle4

• Toename van gevoel van congruentie tussen 

gewenste zorg en geleverde zorg5,6

1.Ratner E, et al J of the American Geriatrics Society 2001;49:778-81.

2.Degenholtz HB et al Annals Of Internal Medicine 2004;141: 113-117.

3. Caplan GA et al. Age and Ageing 2006; 35: 581-585.

4.Morrison RS et al J of the American Geriatrics Society 2005;53(2):290-294.

5. Hammes B, Rooney B. Archives of Internal Medicine 1998;158:383-390.

6. Molloy DW et al et al. JAMA 2000; 283(102):1437-1444.



Concreet: NSCLC

Temel et al. N Engl J Med 2010;363:733-42



Conclusie Temel

Among patients with metastatic non–small-cell 

lung cancer, early palliative care led to significant 

improvements in both quality of life and mood. 

As compared with patients receiving standard 

care, patients receiving early palliative care had 

less aggressive care at the end of life but longer 

survival.



Betrokkenen

 Patient en familie/mantelzorgers

 Gehele behandelteam:

Arts, verpleegkundige, MW, geestelijke

verzorging en/of case-manager

 Niet noodzakelijk: advocaat/notaris
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Bereavement

Care

Illness trajectory

Diagnosis of 

life-limiting 

illness

Death

Disease-modifying therapy

Palliative Approach to Care

Wanneer starten?

Palliative care integrative model



Voorbeelden



Disease Management, Advance 
Directives, and End-of-Life Care  
in Heart Failure

• HFSA 2010 Recommendations

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oPPZhNPuvR8WhM&tbnid=YUr-tQy6A_uRvM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hfsa.org%2F2005%2Fhfsa_research_fellowship.asp&ei=4pskVIqLAczbaOnogpAB&bvm=bv.76247554,d.d2s&psig=AFQjCNFAtijPbC1FgRHHYWox2ZcHBdueRQ&ust=1411771696504800
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oPPZhNPuvR8WhM&tbnid=YUr-tQy6A_uRvM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hfsa.org%2F2005%2Fhfsa_research_fellowship.asp&ei=4pskVIqLAczbaOnogpAB&bvm=bv.76247554,d.d2s&psig=AFQjCNFAtijPbC1FgRHHYWox2ZcHBdueRQ&ust=1411771696504800
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oPPZhNPuvR8WhM&tbnid=YUr-tQy6A_uRvM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hfsa.org%2F2005%2Fhfsa_research_fellowship.asp&ei=4pskVIqLAczbaOnogpAB&bvm=bv.76247554,d.d2s&psig=AFQjCNFAtijPbC1FgRHHYWox2ZcHBdueRQ&ust=1411771696504800
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oPPZhNPuvR8WhM&tbnid=YUr-tQy6A_uRvM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hfsa.org%2F2005%2Fhfsa_research_fellowship.asp&ei=4pskVIqLAczbaOnogpAB&bvm=bv.76247554,d.d2s&psig=AFQjCNFAtijPbC1FgRHHYWox2ZcHBdueRQ&ust=1411771696504800






Advance Care Directives in 

Tasmania

Part of the Healthy Dying Initiative

A slide presentation for community use.



ACP  Guide

Lakehead

U N I V E R S I T Y

GET THE 
INFORMATION 

YOU NEED

• Consult people you trust: e.g. family and friends; healthcare providers;  lawyer; 
spiritual advisor

• Access media information via web sites, books, videos etc.

• http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/pgt/poa.pdf

DICUSS ANY 
THOUGHTS, 

CONERNS, AND 
CHOICES

• Medical treatments, nutrition, hygiene, living arrangements, personal safety issues

• Revisit the discussion, especially whenever  changes in medical status occur

Make A Plan

• Decide on a substitute decision-maker – talk about POA

• Discuss and decide what is needed in your personal ACP

• Write down your AD

• Have copies available for your POA/SDM, family or friends to provide to health care 
agencies 



Conclusie

• Luisteren naar de patiënt om inzicht te krijgen 

in zijn visie over de “kwaliteit van het leven”

• Voortdurend overleg tussen de arts en de 

patiënt om zo tot een consensus te komen 

over de zorgdoelstellingen

• Het in kaart brengen van scenario’s voor de 

(onzekere) toekomst


