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De Geriatrische Patiënt – autonomie bewaren



Zorgprogramma Geriatrische Patiënt
(KB 29/01/2007)

G-patiënten in Algemeen Ziekenhuis :

• Gemiddeld >75 jaar en:

• 1. fragiliteit en beperkte homeostase;
• 2. actieve polypathologie;
• 3. atypische klinische beelden;
• 4. verstoorde farmacocinetica;
• 5. gevaar van functionele achteruitgang;
• 6. gevaar voor deficiënte voeding;
• 7. tendens tot inactiviteit en bedlegerigheid, met toegenomen risico op 

opname in een instelling en afhankelijkheid bij de activiteiten van het 
dagelijks leven;

• 8. psychosociale problemen.



Verminderde homeostase

30-11-2021 titel 10

“Start low, go slow”



Muravchick, in Miller (ed), Anesthesia (5th ed), p. 2141



  
Ages in years 

70 75 80 85 90 95 

Women - years of expected life 

Top 25th percentile 21.3 17 13 9.6 6.8 4.8 

50th percentile 15.7 11.9 8.6 5.9 3.9 2.7 

Lowest 25th percentile 9.5 6.8 4.6 2.9 1.8 1.1 

Men - years of expected life 

Top 25th percentile 18 14.2 10.8 7.9 5.8 4.3 

50th percentile 12.4 9.3 6.7 4.7 3.2 2.3 

Lowest 25th percentile 6.7 4.9 3.3 2.2 1.5 1 

 

© 2012 UpToDate. Data from: Walter LC, Covinsky KE. Cancer screening in elderly 
patients:  a framework for individualized decision making. JAMA 2001; 285:2750. 
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Wanneer denken aan palliatieve zorg ?

• Bij vergevorderde kanker of terminaal orgaanfalen is 
de situatie duidelijker

• Bij de geriatrische patiënt is de timing moeilijk:

– Vaak gaat het om een opstapeling van 
behandelbare ziektes met progressieve 
achteruitgang van de klinische toestand 

ondanks adequate behandeling



Typisch verloop van 
ziektebeelden Kanker

Orgaanfalen 
(bv hart en 
longen)

Polypathologie 
en dementie

Oxford textbook of 
palliative medicine

Wanneer denken aan 
palliatieve zorg ?

Death

Death

Death



84-jarige patiënte
• pneumonie, waarvoor adequate antibiotica 
• diarree (niet noodzakelijk CDAD) 
• dehydratatie en nierinsufficiëntie, waarvoor opdrijven infusen
• fase van oedeemvorming en hyponatremie
• 2 weken nauwelijks mobiel
• eet weinig, ondanks vloeibare kalorieën- en eiwitrijke supplementen,
• Decubituswonde, ondanks actieve preventie
• DVT en longembolen, ondanks preventieve LMGH, opstarten antico
• belangrijk hematoom ter hoogte van het dijbeen met transfusienood (ook 

inflammatoire anemie)
• UWI ... 
• patiënte vermagert, voelt zich moe, heeft pijn, meerdere episodes van delier ...
• familie is ontevreden, arts gefrustreerd ... 
• VPK hebben al lang laten weten dat dit niet meer ging goed komen ... 
• geen EBM (RCT) beschikbaar ...

• Palliatieve behandeling
– Reeds in de curatieve fase: comfortbehandeling
– Wanneer therapeutische hardnekkigheid?, wanneer afbouwen, stoppen?



Figure 1. Annual Medicare Payments for Persons in the Study Sample Who
Died at 75, 85, and 95 Years of Age. Annual payments are shown for each
of up to 31 years preceding death. 

Lubitz et al. N Engl J Med 1995; 332: 999

http://content.nejm.org/content/vol332/issue15/images/large/06f1.jpeg
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• In  2008 >56% of  all deaths in England and Wales 
occurred in NHS hospitals

• Palliative  care provision in acute hospitals in the UK 
has been identified as an area of particular policy 
priority in light of a recent report identifying that a 
proportion of patients dying in hospitals, the majority 
of whom are older people, experience very  poor care

•

• A survey  of complaints within the NHS revealed that 
half of complaints made between 2004 and 2006 
related to care given in acute hospitals, and  of  these  
54%  related  in  some  way to end-of-life care

Gardiner ea 2011 Age&Ageing



Houding tegenover bejaarde patiënten

• “Ageism”
– Bepaalde symptomen worden toegeschreven aan de leeftijd zonder op 

zoek te gaan naar oorzaken

– Bepaalde onderzoeken, ingrepen en therapieën worden op bepaalde 
leeftijd  niet meer toegepast ondanks mogelijke/bewezen efficiëntie

• Therapeutische hardnekkigheid
– In vergelijking met terminale kanker patiënten worden bij terminaal 

demente patiënten gemiddeld nog meer onderzoeken uitgevoerd, 
artificiële voeding opgestart en antibiotica toegediend



Risk factors for not benefiting from palliative 
care in end-of-life geriatric patients

Mergam AN ea. 
Rev Med Brux 
29: 481-5; 2008



Gebrek aan communicatie

• Artsen en zorgverleners spreken niet graag over mogelijk 
overlijden – “professioneel falen”

• 80-jarige hebben al meer dan één keer nagedacht over de 
dood en er ontstaat vaak een isolatie rond deze overwegingen 
– ook hier autonomie bewaren!

• Ook families worden best voorbereid op een mogelijk 
levenseinde van hun ouders

=> Advanced care planning ! “code” toekennen aan de patiënt



Van honger en dorst sterven



Medische Technologie

• Infusen – IV of sc

• Transfusies

• Maagsonde en gastrostomie

• Dialyse

• Infiltraties, puncties

• Stents 

• Heelkunde 

• ...



CASUSSEN



mevr M.S. 90-jarige dame

GDH 03/2013
• ~2011 lichte, progressieve 

geheugenstoornissen (echtgenoot) 
• 2012 abdominale pijn linker flank en 

fossa, eetlust en stoelgang N, gewicht 
-1kg/6 maand

• ATCD:
– Basedow wv I131 in 1998
– Recidiverende DVT en longembool 2001
– Cataract heelkunde x2
– AHT
– Gonartrose

• TM:
– Daflon 500mg 1x/d.
– Asaflow 80mg 1x/d.
– Tenormin 25mg 1x/d.
– Gambaran 500mg 1x/d.
– Zolpidem 0.5 tablet 's avonds

• Lichamelijk onderzoek
– Normale parameters
– Goede algemene toestand
– Massa ter hoogte van de linker fossa
– Geen oedemen
– Neurologisch onderzoek N

• Labo:
– CNI met klaring van 36ml/min
– Albumine 32,8 g/L (N: 63-82)
– CRP 26,6 mg/L (N: <5)
– WBC N
– Hb 11,6 g/dL (N: 11,8-14,5) - NcNc
– Levertesten N
– Ijzertekort en vit D deficiëntie



• MRI hersenen

Cerebellaire en uitgesproken 
corticosubcorticale atrofie met 
inbegrip van de hippocampus

• CT abdomen

Bevestiging van een fors massabeeld 
uitgaande van het colon descendens 
met doormeters geschat op 60 x 60 
x 70 mm, met een necrotisch 
centrum. 

Geen argumenten voor metastasen 
op dit onderzoek. 

Geen obstructietekens.

• Cognitie
– MMSE 19/30

– ADAS-cog recall: 1/10, 2/10, 2/10

– CAMCOG 74/105 (N >79/105)

• Gemoed
– GDS: 4/15 (geen indicatie v. depressie)

• Functionele toestand
– b-ADL (Katz): 9/24 (N: 6/24)

– i-ADL (Lawton): 10/27 (N: 27/27)

– a-ADL (De Vriendt):  stop veel activiteiten

• Gedrag
– NPI-Q: 27/96 (angstig, prikkelbaar, slechte 

slaap en eetlust)



• 90-jarige dame

• Milde tot matige ziekte van Alzheimer 

• Vermoeden adenocarcinoom colon descendens

Wat stelt u voor?



• Bijkomend bilan
– CEA = 1.0.

– Totale colonoscopie: carcinoom op 50 cm ulceratief, circumferentieel, 
nog te passeren met scoop.

– Bariumlavement: vermoeden van uitsparingsbeeld ter hoogte van het 
linkerhemicolon, waarschijnlijk het bekende colon CA.

– ECG: sinustachycardie, rechterbundeltakblok.

Risico van obstructie ten gevolge van colonCa 
bij 90-jarige dame met milde tot matige 

ziekte van Alzheimer

 Patiënte en familie kiezen voor heelkunde



• Opname op heelkunde

• Rx thorax: beginnende surinfectietekens in de basis van de rechterlong 
waarvoor uitstel ingreep en start antibiotica.

• Heelkunde op 29/03/2013 – moeilijke, maar volledige resectie

• MOC – geen bijkomende chemotherapie

• Postoperatief delier – familie blijft eerste 3 dagen in het ZKH

• Revalidatie

• Terugkeer naar huis met Exelon patch

• Cognitief stabiel

– 09/2013 recidiverende buikpijn en ernstige constipatie

– Colonoscopie toont recidief en stenose

– Plaatsing stent

– Palliatieve zorg thuis

» Overlijden 11/12/2013



De heer H. D. 88-jarige man 

Spoedopname 03/2011 

• Recidieverend hartfalen na 
stoppen van Burinex

• ATCD
– iCMP met EF 30-40%

– VKF met trage respons

– PM VVI

– Astma bronchiale

– BPH

– Percutane dilatatie arteria femoralis

– Endoscopische polypectomie colon

• Thuismedicatie
– Burinex 5 mg 1x/d

– Zestril 20 1x/d

– Cardioaspirine 100 mg: 1x/d

– Lipitor 20 mg 1x/d

– Seretide diskus 50mcg/500mcg: 2x/d

– Cacit vit D3 500/440 2x/d

– Lorazepam 1 mg x1/d

– Movicol

• Lichamelijk onderzoek
• Dyspneu, gestuwde jugulairen, bibasale crepitaties, OOL bilateraal

• CGA
• Thuiswonend met echtgenote, beperkte mobiliteit, MMSE 22/30, 

Katz 16/24, Lawton 14/27, GDS 3/15



RX thorax

Belangrijke pleuravochtuitstorting rechts, 
aanwezigheid van pacemaker links.

CT thorax

Massieve rechter pleurale uitstorting 
rechts, met atelectase van de rechterlong.

Pleuravocht

Transsudaat (proteïnen 1,6g/L)

Echocardiografie

Gedilateerd LV met hypertroof septum en 
globaal verminderde LV contractiliteit en 
systolische functie, LVEF visueel +/- 40%. 

29/03/2011

10/04/2011



• Diuretica worden heropgestart 

• ANI 

• Cardiorenaal dilemma



10/05/2011 05/08/2011 21/05/2013 ...



THOM

• Brede indicaties voor palliatieve zorgen bij ouderen

• Timing vaak moeilijk – best multi-disciplinaire evaluatie

• Palliatief beleid kan bijdragen tot levenskwaliteit op 
middellange termijn, niet enkel tijdens de laatste dagen 

• Invasieve therapieën moeten zo als alle behandelingen 
gebaseerd worden op risk/benefit evaluatie
– Soms vermijden (gastrostomie bij terminale dementie)

– Zeker niet uitsluiten

• Evaluatie moet rekening houden met functionele toestand, 
meer dan met leeftijd

• Autonomie bewaren beïnhoudt ook autonomie van beslissing


