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Achtergrond en visie…D-SCOPE

Van wetenschappelijke discussies over kwetsbaarheid (D-)
naar een duurzame toekomstige ouderenzorg, met 

aandacht voor: (-SCOPE)…

Prof. dr. Jos MGA Schols
30-11-2018

Maastricht University

We worden maar ouder en ouder…;                 
zal deze trend ooit stoppen…?
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Natuurlijk weet U dit…;
maar de ermee gepaard gaande 

uitdagingen groeien gestaag!

David     Michelangelo (1475 - 1564)David     Michelangelo (1475 - 1564)

• Veel theorieën:

– Genetische fout of schade, door slijtage op 
onze systemen...; een gevolg van 
gebeurtenissen die willekeurig optreden en 
accumuleren in de tijd...

– Geprogrammeerde, genetisch bepaalde
veroudering…; 

• ...; het is algemeen aanvaard dat het 
verouderingsproces het beste uitgelegd kan 
worden o.b.v. de interactie van verschillende 
mechanismen en afhankelijk is van genetica, 
familiegeschiedenis, levensstijl en omgeving...

Wat is veroudering?
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Mensen verouderen verschillend..

ACTIVE AGING

Mensen verouderen verschillend..

FRAILTY treedt op…
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Mensen verouderen verschillend..

De fase van GEBREK en 
ZORGAFHANKELIJKHEID

Ondanks steeds meer extra jaren zijn dus niet alle ouderen 
gezond!

Een substantieel deel wordt kwetsbaar (FRAIL) en vervolgens 
GERIATRISCHE PATIËNT…
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Profiel van de geriatrische patiënt

• Multimorbiditeit

• Beperkingen en handicaps
• Polyfarmacie

• Beslissingen op grensvlak cure en care

• Problemen m.b.t. wonen, welzijn en
zorg

• Problemen w.b. de organisatie van de 
zorg: vaak meerdere professionals 
betrokken, met secundaire uitdagingen
op het gebied van samenwerking, 
communicatie, coördinatie en
continuïteit van zorg…

Daarmee geldt…: vitaal oud worden is eigenlijk 
de meest realistische wens…
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Die wens staat vaak haaks op de ultieme angst 
om opgeborgen te worden in een verpleeghuis..

EU policy:      
Nowadays, it is all about….

Postponing institutionalization of frail
and disabled older persons…

1. Aging in place is EU policy.  (opnameratio: 4% van 65+)

2. Aging in place fits in preferences of most
(frail) older persons, who preferably want to live
in an inclusive society, which allows them to
lead a meaningful life as long as possible.
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Ouderen en ook kwetsbare ouderen willen ruimte 
voor eigen leven behouden….

Ze willen in principe zolang mogelijk thuis blijven wonen!

De overheid wil dat we weer een sterke zorgzame samenleving 
worden (a civil society…); het beroep op de informele zorgers

wordt groter en groter!
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EU Policy:   FUTURE trend…

• In the future, most (chronic) elderly
care (informal and formal!) will take 
place at home, in the community!

• The overall care burden at home and in the 
community will increase…

• This will require strengthening of and support for 
COMMUNITY HEALTH CARE AND SOCIAL CARE. 

• De noodzaak van D-SCOPE is duidelijk!

Daarom aandacht voor het fenomeen 
FRAILTY  - Kwetsbaarheid
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FRAILTY…
• Het fenomeen frailty, …dus kwetsbaarheid, broosheid of 

breekbaarheid van ouderen, heeft de laatste jaren 
groeiende aandacht gekregen in onderzoek en 
literatuur... en dit is relevant i.v.m. de gewenste trends 
van ‘active aging’ en ‘aging in place’...

• Bij de afwezigheid van een gouden standaard zijn er twee 
verschillende conceptualisaties van frailty ontwikkeld: 
een unidimensionaal construct en een multidimensionaal 
construct.

Roppolo et al. 2015

Frailty
Smalle – unidimensionale benadering = gericht op het 
fysieke domein…:

• Frailty is een biologisch syndroom van verminderde reserve 
en weerstand tegen stressoren, dat het resultaat is van een 
afname in functie van diverse fysiologische systemen én leidt 
tot een toegenomen gevoeligheid voor ongewenste, 
negatieve uitkomsten; 

• Operationeel is dit gedefinieerd als het voldoen aan drie van 
vijf criteria: onbedoeld gewichtsverlies; zwakheid; verminderd 
uithoudingsvermogen en energie; traagheid; verlaagd 
activiteitenniveau.

Fried et al 2001
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Frailty
Brede – multidimensionele benadering:

• Frailty kan ook breed geoperationaliseerd worden als 
een risico-index, door het tellen van het aantal in de 
loop van de tijd opgelopen tekorten (de zogenaamde 
“frailty index (FI)") met inbegrip van lichamelijke en 
cognitieve beperkingen, psychosociale risicofactoren en 
geriatrische syndromen ( bijvoorbeeld valincidenten, 
delier en urine-incontinentie)...

Mitnitski AB, Mogilner AJ, Rockwood K.  2001

Of….

• als “een dynamische toestand waarin een 
individu  verkeert die tekorten heeft in één of 
meerdere domeinen van het menselijk 
functioneren” - (lichamelijk, psychisch, sociaal (TFI) 
e/o omgevingsgerelateerd (CFAI) ) -, die onder 
invloed van een diversiteit aan variabelen worden 
veroorzaakt en die de kans op het  optreden van 
ongewenste uitkomsten vergroot… 

Gobbens, Schols et al. 2012;    De Witte, Schols et al. 2013
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De ‘2’ benaderingen van kwetsbaarheid

• BEIDE benaderingen van frailty hebben geresulteerd in een 
groot aantal instrumenten om kwetsbaarheid te meten….

• Deze verschillende instrumenten kunnen (nogal) variëren 
t.a.v. de detectie van kwetsbare ouderen en ook t.a.v. de 
verklaring van ongewenste negatieve uitkomsten.

• Defining frailty: mission or mission impossible?
..the ongoing debate shows that a clear and unanimous,
uniform definition and operationalisation of frailty can
not be expected soon…!

Roppolo et al. 2015, Looman et al. 2018

En daarbij weten we inmiddels…

• Kwetsbaarheid (frailty) heeft vele uitingen…; 
…en kwetsbare ouderen representeren een 
heterogene populatie….

• Dokters, andere hulpverleners én naasten 
percipiëren kwetsbaarheid verschillend…
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En dan is er nog wat anders…
Countervailing power to frailty..!

Er is een verschil tussen globale functionele capaciteit en 
werkelijke prestaties...

Sommige kwetsbare mensen kunnen compenseren voor 
onderliggende (functionele) problemen teneinde toch het zelfde 
niveau van prestaties in het dagelijkse leven te behouden…

Het inzetten van externe en interne compensatiestrategieën kan 
dus de impact van kwetsbaarheid verminderen en daardoor 
leiden tot behoud van voldoende fysiek, psychisch en sociaal 
functioneren!
Qian-Li Xue 2011; Huber et al. 2018; D-SCOPE consortium

D-SCOPE heeft ons denken over kwetsbaarheid
gelukkig genuanceerder gemaakt….

• We gaan van Frailty naar een Frailty-balance model..

• Van een ‘deficiet-model’ naar een model dat ook protectieve
factoren tegen frailty incorporeert…

• Frailty versus Frailty + Resilience (veerkracht)…

• Meer aandacht voor POSITIEVE UITKOMSTEN: regie, participatie, 
zingeving en ‘aging well in place’.

• Stoppen met PASSIEF denken… en overgaan op POSITIEF 
denken…..:   'an older person who lives with vulnerability and
whose quality of life can be protected and promoted’…

Huber et al. 2018; D-SCOPE consortium
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PREVENTION = targeted casefinding – dispatching – intervention

1. Risk profiles
(to determine target group)

2. Frailty balance 3. Outcomes

INDIVIDUAL

MACRO

ENVIRONMENTAL / 
CONTEXTUAL

Quality of life

Mastery

Meaning in life

Inclusion / social
participation

INDIVIDUAL
(e.g. increasing age)

ENVIRONMENTAL / 
CONTEXTUAL

(e.g. lower income level)

DYNAMIC MODEL:
 CAN BE INFLUENCED BY LIFE EVENTS AND/OR INTERVENTIONS

Balancing factors

Frailty

Frailty Balancing factors

Social

Cognitive

Physical

Environmental

Psychological

Example of Frailty-balance model (D-Scope project)

Reduction of 
negative

outcomes:

Morbidity,
Dependency, 

Hospitalisation
Institutionalisation

Frailty..; hoe verder?

Een aanhoudend debat is vaak niet zo relevant voor de 
dagelijkse praktijk….

Tot nu toe is een voordeel van het frailty-concept, in 
ieder geval wel, dat er meer aandacht is gekomen voor 

het belang van een anticiperend (zorg)beleid 
als het gaat om kwetsbare ouderen. 

SACHA et al.2017
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Zoek ‘complementariteit’ via een
proactief model van ouderenzorg...; 

ook de basis van D-SCOPE

• Dat past in het ‘aging in place beleid’

• Dat kwetsbaarheid aanpakt in het 
publieke domein, via de ontwikkeling 
van een proactieve en duurzame 
integrale ‘community care’…

• Dat onnodige opnames van ouderen 
in ziekenhuizen en verpleeghuizen 
voorkomt… 

Support en Care t.b.v. aging in place van 
(kwetsbare) ouderen vereist, hoe dan ook, een 

BREDE benadering …

• Keep-fit strategieën voor ouderen (aandacht voor voeding en beweging);

• Empowerment van ouderen en hun naaste omgeving;

• Veilige huisvesting en woonomgeving;

• Zorgzame buurt en ondersteunende vrijwilligers;

• Beschikbaarheid van lokale (sociale) activiteiten, die (kwetsbare) 
ouderen en hun naasten in staat stellen om zolang mogelijk deel te 
blijven nemen aan het maatschappelijke leven;

• Zorgen voor een goede sociale kaart…;

• Voldoende en adequate beschikbaarheid van support biedende 
respijtzorg  (dagzorg, tijdelijke opname etc.);

• Waar nodig, tijdige inschakeling van gezondheidszorgvoorzieningen.
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Maar…, waar staan we nu?

Wat bieden we ouderen nu nog vaak?  
Een gefragmenteerde zorg met ‘muren’  tussen

organisaties/professionals;… een zorg waarin het 
zorgdomein en het sociale domein vaak nog

aparte werelden zijn….



11-1-2019

16

Welke kans laten we op veel 
plaatsen nog liggen…?

- het inzetten van een route richting een duurzame 
proactieve integrale ouderenzorg in de breedste zin van het 
woord; 

- op wijk-/buurtniveau, dichtbij de oudere en diens eigen 
omgeving zelf…

- het sleutelwoord is ECHTE SAMENWERKING en m.n. ook 
met de oudere en diens eigen omgeving

Piramidaal 
zorgmodel 

32

Binnen en tussen de treden bestaat een zeer actieve SAMENWERKING; laagdrempelig en 
modern, met direct persoonlijk contact waar nodig en verder door optimaal gebruik te 
maken van digitale hulpmiddelen.                                                                                             
SAMENWERKING is er vanuit empowerment en SDM primair met het cliëntsysteem om 
uiteindelijk de (kwetsbare) oudere en diens natuurlijke omgeving in de eigen kracht van 
optimaal zelfmanagement te laten en alleen waar nodig de echt noodzakelijke integrale 
formele zorgondersteuning te bieden en vooral ook overbodige zorg te vermijden.

3e lijn

2e lijn

1e lijn
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Daartoe worden alle actoren uitgedaagd….

• de ouderen zelf
• de informele zorgers ( mantelzorg, vrienden en 

vrijwilligers)
• de andere ondersteuners in wijken en buurten..
• de woon- welzijns- en zorgorganisaties 
• de  zorgprofessionals ( w.o. huisartsen, paramedici en 

wijkzorgprofessionals etc.)
• de verzekeraars
• de gemeenten
• etc.

Betekenisvolle samenwerking...
• impliceert dat elke samenwerkende professional aan de 

opsporing, preventie en interventie m.b.t. kwetsbaarheid 
bijdraagt...

• startend vanuit een evenwichtig multimodaal balansmodel 
van kwetsbaarheid (frailty), kan de arts zich richten op de 
fysieke aspecten van kwetsbaarheid, terwijl andere 
deskundigen naar andere aspecten van  kwetsbaarheid 
kijken om vervolgens tot een gedeelde integrale beoordeling 
te komen van de oudere én om daarna, o.b.v. diens concrete 
behoeften, op maat, de juiste ondersteuning en zorg te 
bieden.
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Adviezen uit Nederland…
• Gezondheidsraad 2018:
De GR definieert drie groepen ouderen die volgens haar extra risico 
lopen op verlies van zelfredzaamheid: 

- ouderen met weinig hulpbronnen (w.o. lage SES en een beperkt   
sociaal netwerk);

- ouderen die tijdelijk kwetsbaar zijn (b.v. door ziekenhuisopname of
verlies van een partner);

en....
- zeer kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van intensieve zorg 

thuis. 

• Gebruik ‘passende’ interventies die ‘echt voelbaar’ zijn voor
de oudere….!

Zal het ons lukken om onze zorg en 
ondersteuning te remodelleren en reconstrueren 
(= innoveren), richting een duurzame, proactieve 

integrale ouderenzorg??
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Soms lukt het met creativiteit om mooie oplossingen te 
vinden, om mee te blijven doen….

En kunnen ouderen b.v. ook mee blijven 
doen als de geest nalaat…
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En door ze fit en actief te houden voegen we 
‘gezond en echt sociaal leven’  toe aan de

dagen in plaats van dagen aan het leven…!

Dat was en is ook het doel van D-SCOPE

Dank voor Uw aandacht!


