
1 november 2017

Huub Maas, geriater Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis, Tilburg

Hanneke Kleijwegt, verpleegkundig specialist, ziekenhuis de Gelderse Vallei, Ede

Geriatric assessment
Back to basics

H.A. Kleijwegt MANP
8 december 2015



Waarom zou je GA verrichten?



Geriatric assessment

Oncologie 

• Multidimensioneel

• Vaak op moment oncologische 
behandelbesluit

Geriatrie 

•   Multidimensioneel

•   Individueel gerichte informatie
vergaring (‘goalsetting’) 

•   Geïndividualiseerd en 
geïntegreerd interventieplan

• Multidisciplinaire inzet

• Vaak binnen een  beperkte tijdsperiode



GA in ziekenhuis

• Overleving binnen 1 jr

• Minder vaak verpleeghuisplaatsing

• Iets QALY winst

• Minder ‘deterioration’ en betere cognitieve 

status

• Niet bij ‘iedere patient”…
Ellis et al., Cochrane Database syst rev 2017
Ellis, Whitehead, BMJ 2011



Oncologische behandelkeuze

Tumor kenmerken

• Type tumorcellen
• Uitgebreidheid

Voorkeuren van de patient
Duiding “Kwaliteit van leven”

Patientkenmerken

• Levensverwachting
• Bijkomende ziekten
• Zelfredzaamheid
• Psychische gesteldheid
• Voedingstoestand
• Polyfarmacie
• Sociale kenmerken

“Heterogeniteit ”



Geriatric assessment

• Comorbiditeit

• Algemeen functioneren - zelfredzaamheid

• Mentaal en cognitief functioneren

• Sociale aspecten - zorgbehoefte, advanced care planning

• Medicatie

Doel: gerichte informatie voor de afweging van beleid.



Waarom GA ?

• Detecteert nieuwe gezondheidsproblemen, ook bij 
ouderen met een goede performance status. 

• Operationaliseert heterogeniteit en kwetsbaarheid van 
oudere patiëntenpopulatie of patiënt

• Geriatrische domeinen zijn voorspellend voor:
▫ Overleving/vroegtijdig overlijden

▫ Belastbaarheid/afronden beoogde therapie

▫ Risico op complicaties

• Rechtvaardiging positie van GA in oncologische zorg?





Beïnvloeding behandeling ?

2. Non-oncologische behandeladvies: > 70%

1. Oncologische behandeladvies:



Kwetsbaarheid



Frailty concept

� Toestand van verminderde fysiologische reserves

� Ontstaan door de cumulatieve achteruitgang in
multipele orgaansystemen 

� Gevolg een verminderde weerstand/ groter falen 
bij stressoren 



Frailty-instrumenten

- Gevalideerde lijsten: G8, GFI, ISAR-HP, VES-13, Frailty-index

- Physical performance testen: Timed-up-and-go, loopsnelheid

- Vooral benut om subpopulatie te onderscheiden met verhoogd risico op
vroegtijdig overlijden, 
complicaties, 
snelle functionele achteruitgang



G8



TUG en overleving na colorectale chirurgie

Robinson, Ann Surg 2013



Frailty …..complicaties

• Postoperatieve complicaties colorectaal

Frail 62% vs. fit 37%

ASA en leeftijd: NS Kristjansson, Crit Rev Oncol/Hematol 2010 

• Chemotoxiciteit

Frail 76% vs  fit 54% Stokoe, J Geriatr Oncol 2012

Frail 86% fit 50% Fraeijenhove, Ann Oncol 2012

• Disclaimer: 

Hematol oncologie en acute complicaties RTX

Middelburg, Int J Radiat Oncol Biol Phys 2017



Balanceren: 
over- en onderbehandeling

risico’s

complicaties/
afhaken therapie
early death

bijwerkingen
overlevingswinst

zelfstandig functioneren
kwaliteit van leven/ 
symptoomreductie



Wat levert invoegen CGA op ?



Wat levert invoegen CGA op (RCT’s)?

• ADL na 6 maanden 
Psychisch functioneren 
Pijn Rao, J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005

• Overall en ziektevrije overleving gelijk
Toxiciteit en vroegtijdig beeindigen chemo minder
Best supportive care: 

CGA-groep vs non-CGA:  23% vs 0%

Gorre,  J Clin Oncol 2016



Hoe GA in de praktijk te brengen ?

1. Domeinen GA expliciet in oncologisch zorgpad

2. Domeinen GA expliciet + consultatie geriatrisch team

3. Invoeren Frailty-test om subpopulatie kwetsbare patiënten te 
selecteren, nadien consultatie geriatrisch team



Hoe GA in de praktijk te brengen ?

1. Domeinen GA expliciet in oncologisch zorgpad

2. Domeinen GA expliciet + consultatie geriatrisch team

3. Invoeren Frailty-test om subpopulatie kwetsbare patiënten te 
selecteren, nadien consultatie geriatrisch team

Evt met gestandaardiseerde 
interventies 



Hoe is het bij u georganiseerd ?



Voorbeeld Gelderse Vallei

- Ontleend aan Geriatric Navigator

- Ingebouwd in Zorgpad-EPD

- Multidomein-beoordeling +
Gevalideerde meetinstrumenten -

- Zo nodig consultatie geriater, dietist, fysio, MSW/psycholoog 









Afspraken voor verwijzing

Achteruitgang in geheugen, desoriëntatie in tijd/plaats  of vermoeden op depressie

� noteren in rapportage. Dag van opname geriater in consult.

Vastgestelde dementie

� preoperatief poliklinisch consult geriatrie.

� als patiënt bekend is bij de geriater, dan een mail sturen over opname + consultformulier sturen naar 
poli geriatrie

Bij overmatig alcoholgebruik    � preoperatief poliklinisch consult geriater

Bij valrisico �postoperatief consult geriater

Bij delier in het verleden �preoperatief poliklinisch consult geriater

Psychosociale problemen (Lastmeter, CIS) � MDO psychosociale zorg

Voedingsproblemen � Dietist

Screening fysiotherapeut bij iedere patient � Prehabilitatie op indicatie



MDO

� Chirurg

� MDL-arts

� Internist-oncoloog

� Radioloog

� Radiotherapeut

� Patholoog

� Geriater

� Stomaverpleegkundige

� Verpleegkundig specialist



Voorbeeld Elisabeth-Tweesteden

� Verpleegkundige anamnese aangepast (cfr GN)

� In zorgpaden met hoogrisico-interventies: Frailty test

� Positieve frailty test �Verwijzing poli geriatrische oncologie



Poli Geriatrische Oncologie

� CGA (geriater en verpleegkundige)

� Bijkomende pathologie
Goalsetting en impact behandeling
Downward drift (en wordt die verklaard vanuit primair oncologisch probleem?)
Vallen – cognitie/eerdere verwardheid – functionele drempels/zorg

� Standaard: Charlson index, ADL en IADL, MMSE, TUG scores

� In geval van chemotherapie: CARG-score



Chemotoxiciteit: 
CARG risico-score versus Karnofsky score

Hurria A et al. JCO 2011





Casus



Anamnese
Mevrouw N., 85 jaar. Weduwe, 2 dochters. Woont zelfstandig. Buurtzorg plakt elke avond pleister.

Anamnese

Rectaal bloedverlies, pijn bij ontlasten, gewichtsverlies (15kg in 6 mnd). Geen verdere buikklachten.

Is altijd gezond geweest en voelt zich nu ook nog goed.

Voorgeschiedenis

2010 Basaalcelcarcinoom

2012 Heupprothese rechts 

2016 Dementiesyndroom, wsch Alzheimer, CDR 1.0

Medicatie Oxazepam 10mg a.n., Omecat 20mg z.n., 
Rivastigmine 4.6mg/24h 1dd1 pleister sinds 3 weken



Work up
Diagnose: Rectumcarcinoom met een lengte van zeker 6 cm direct vanaf de anus li met mogelijk 
ingroei in de musculus levator ani en vaginawand passend bij T4b,N+.

MDO

C/ cT4MRF+N+M0



Wat zijn uw overwegingen?



Geriatrische beoordeling
Autoanamnese: Met hulp weet mw dat er iets kwaadaardigs is bij de anus. Weet dat ze misschien 
geopereerd moet worden met daarbij een definitief stoma. Wil dit niet. Geen ziekte en 
ziekenhuiservaring. Wil thuis blijven wonen en nooit naar een verpleeghuis. Dochters maken zich 
vooral zorgen om haar vergeetachtigheid, patiente bagatelliseert vergeetachtigheid.

Heteroanamnese: Moeder hangt aan het leven maar vooral aan zelfstandigheid. Geniet van familie-
contact, accepteert moeilijk vreemde hulp. Regelmatig gedesoriënteerd in plaats en tijd.

Functioneren: Contactfuncties: ongestoord. 
ADL: zelfstandig. 

IADL/BDL: Boodschappen doen lukt niet meer, dit wordt door dochters 
gedaan. Huishouden gaat steeds minder, spullen komen op verkeerde plekken, mw kan ze niet meer 
terugvinden, het plannen gaat matig, de uitvoering gaat nog wel goed. Koken lukt met moeite, 
dochters zorgen voor gemakkelijke recepten. Magnetronbediening lukt niet meer. Administratie: 
door schoonzoon financiën sinds 5 jaar. Echtgenoot deed dit vroeger. 

Mobiliteit: zelfstandig zonder hulpmiddel.
MMSE: 24/30



Conclusie

1.  84 jarige vrouw met een dementiesyndroom , Morbus Alzheimer met afwezig ziektebesef, ziekte-
inzicht en overzicht waardoor chemotherapie niet haalbaar wordt geacht. Radiotherapie kan begeleid 
worden door de dochters.

2. Kwaliteit van leven bestaat met name uit zelfstandigheid in huishouden, thuis kunnen blijven wonen. 

3. Verhoogd risico op delier en functionele achteruitgang na ziekenhuisopname en chirurgisch ingrijpen 
waardoor verwachting zelfstandig leven postoperatief (tijdelijk?) niet meer haalbaar zal zijn.



Beleid
Anesthesioloog: akkoord voor operatie

MDO:

- geen chemoradiatie aangezien dit een aanzienlijke verstoring zal geven in het leven van mw

- kortdurende radiotherapie, restadiëren na 8 weken

Poli: Beleid cfr MDO wordt in overleg met mw en dochters vastgesteld.

Restadiëring

MRI: afname in grootte maar nog steeds verdenking op ingroei, ycT4b.

Wat nu?



Keuze

- Nu rectumamputatie met eindstandig colostoma met kans op genezing

- Nu niets doen met het risico op tzt palliatieve operatie met eindstandig colostoma

- Nu niets doen en bij symptomen naar bevinden handelen, 
end-of-life zorg inzetten bij refractaire symptomen



Wat is te verwachten

Opnieuw tumorgroei, met kans op:

• bloedverlies

• pijn

• obstructie

• incontinentie van faeces

• fisteling naar vagina of blaas



Mogelijkheden op langere termijn

• Alsnog eindstandig colostoma bij obstructieklachten of incontinentie

• Pijnbestrijding

• Palliatieve sedatie



Wat neemt u mee naar uw werk?

• Think global, act local
‘Hoe vertaalt u EBM naar uw werksituatie?’

• Benut frailty-concept

• Denk interdisciplinair en complementair

• Focus op hoogrisico interventies en bijtijds in zorgpad


