17 		 Kwetsbare groepen

Andere screeningsinstrumenten zoals de MUST, de SNAQ en de SNAQ65+ zijn in dit kader geen gevalideerde instrumenten voor geriatrische
patiënten op de geriatrische poliof dagkliniek[178], maar kunnen binnen het ziekenhuis wel gebruikt worden bij de overige afdelingen.

Over veel kwetsbare groepen is geen aparte informatie beschikbaar, zoals asielzoekers of allochtonen. Patiënten die
een speciale kwetsbaarheid hebben op grond van leeftijd zijn op vele plaatsen in de basisset beschreven. Het betreft dan
kinderen óf oudere patiënten. Aan de groep oudere patiënten wordt op vele plaatsen aandacht besteed, ook omdat nu
eenmaal veel ziekten vooral op latere leeftijd voorkomen. Kinderen en ouderen hebben met elkaar gemeen dat de
belastbaarheid van hun lichaam aanzienlijk kleiner is dan dat van jongere volwassenen. Dat uit zich in een hogere
frequentie van aandoeningen, een relatief groot gebruik van ziekenhuisvoorzieningen en een grotere kans op
complicaties bij behandelingen. Dezelfde problematiek doet zich voor bij chronisch zieken, die ook verhoogd kwetsbaar
zijn voor andere aandoeningen. Hieraan zal bij de specifieke indicatoren aandacht worden besteed.
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Inclusiecriteria:
–			 Geriatrische patiënten die voor het eerst (niet beperkt tot het verslagjaar) op een poliof dagkliniek geriatrie gezien worden.

In de tabel op bladzijde 11-15 kunt u vinden welke indicatoren opgenomen zijn in dit hoofdstuk (V). Tevens staan daar de
indicatoren die betrekking hebben op kwetsbare groepen, maar niet opgenomen zijn in dit hoofdstuk (X).

17.1 		 Ondervoeding geriatrische patiënten
Ondervoeding is een belangrijke bedreiging voor de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van kwetsbare
ouderen[169]. De prevalentie van ondervoeding bij de geriatrische patiënt is afhankelijk van de gehanteerde definitie van
ondervoeding en de onderzochte populatie. De cijfers voor ondervoeding bij geriatrische patiënten in Nederland lopen
daarom uiteen van 11% tot 61%[170-172]. Zonder adequate en systematische screening kan ondervoeding niet als zodanig
opgemerkt en behandeld worden. De richtlijn ‘Comprehensive geriatric assessment’ en de leidraad ‘Ondervoeding bij de
geriatrische patiënt’ bevelen het gebruik van de (short form van) MNA (Mini Nutritional Assessment) aan voor de
objectivering van de voedingstoestand van geriatrische patiënten.
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Indien ja, vul in:
Populatiegrootte: N =
Selectiecriteria:

Een geriatrische patiënt is een oudere patiënt die te maken heeft met multimorbiditeit en beperkingen. Ondervoeding is in deze populatie
een veel voorkomend probleem met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van leven. Een eerste stap om ondervoeding bij
deze patiënten aan te pakken is het screenen van iedere nieuwe geriatrische patiënt die voor het eerst een polikliniek bezoekt. Het doel van
deze indicator is dan ook om ondervoeding bij deze populatie terug te dringen door het bevorderen van vroege herkenning, zodat tijdig
adequate behandeling van ondervoeding ingezet kan worden. Het niet behandelen van ondervoeding kan leiden tot daling van de
weerstand, toegenomen kans op vallen[173], heupfracturen, langzamer herstel en toegenomen kans op complicaties bij ziekte en na
operatie. Dit kan leiden tot een negatieve spiraal zoals langere opnameduur, grotere kans op heropname, verhoogd medicijngebruik,
toename van de zorgcomplexiteit, grotere kans op opname in een verpleeghuis en afname van de kwaliteit van leven[174].
Gevalideerde instrumenten voor het screenen op ondervoeding bij geriatrische patiënten op de polikliniek zijn: MNA(SF)[175] of ongewild
gewichtsverlies in combinatie met BMI. Het eerste deel van de MNA (de MNASF) is een screeningsinstrument[176]. Voor ongewild gewichtsverlies worden afkappunten van meer dan 5% gewichtsverlies in de laatste maand, of meer dan 10% gewichtsverlies in de laatste
6 maanden gebruikt; voor BMI (bij ouderen) geldt een afkappunt onder de 20 kg/m2 als criterium van ondervoeding[177].
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Wordt op alle in het ziekenhuis aanwezige geriatrische 		
poli- of dagklinieken een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt voor het vaststellen van
ondervoeding?

Welk instrument gebruikt u bij screening?

Indicator Screening ondervoeding geriatrische patiënten
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Definities:
Geriatrische patiënt: iedere patiënt van 70 jaar of ouder verwezen naar de geriatrische poliof dagkliniek (voor deze indicator).
Geriatrische poliof dagkliniek: poliof dagkliniek gespecialiseerd in de ouderengeneeskunde, bemand door een klinisch geriater of
internist ouderengeneeskunde.
Gevalideerd screeningsinstrument: MNA(SF)[179] of ongewild gewichtsverlies in combinatie met BMI. De MUST, de SNAQ en de
SNAQ65+ zijn in dit kader geen gevalideerde instrumenten voor geriatrische patiënten op de geriatrische poliof dagkliniek.
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een bezoek brengen aan de geriatrische poli- of
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dagkliniek gebruik is gemaakt van een gevalideerd
screeningsinstrument voor het vaststellen van ondervoeding.
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screeningsinstrument voor het vaststellen van ondervoeding (wordt automatisch berekend):
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