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ZORG

Ziekenhuizenmoeten veelmeer geriatrische hulp
inzetten bij de behandeling van zieke ouderen
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G
roenLinks-Kamerlid
CorinneEllemeet brak
vorigeweek, tijdens een
algemeenOverleg in
deTweedeKamerover
medisch specialistische

zorg en ziekenhuiszorg, een lans voor
eengrotere inzet vandegeriater.Deze
specialist in ouderengeneeskunde zou
meermoetenworden ingezet bij be-
slissingenover de ziekenhuisbehande-
ling vanouderen vanaf zeventig jaar.

Niet alleen tijdenshet debat inde
Kamer,maar ook indekranten enop
de socialemedia, kreegEllemeet ver-
volgens forse kritiekover zichheen.
Haar voorstelwerdmethet grootste
gemakgeframedals eenaanval opde
zorg voor ouderen, als eenmanier om
ouderenpassende zorg te onthouden,
enalsmiddel omde zorg goedkoper te
maken.Grotewoordenwerdendaarbij
niet geschuwd, zoals ‘mogenoude-
ren ernogwel zijn?’. Anderewoorden
vind ik zelfs ongepast omhiernog te
herhalen.

Dedaarop volgendedagen is ge-
speculeerdover deoorzaken vandeze
framing: hadEllemeet zich verkeerd
uitgedrukt?Moet dediscussie be-
grepenworden inhet kader vande
komendeProvinciale Statenverkiezin-
gen inmaart?Of is het tegenwoordig
gewoongewordenomwoorden van
eenTweedeKamerlid te verdraaienof
in eenkwaaddaglicht te plaatsen?Dit
zijnuiteraard allemaal nuttige vragen
en ze zijn leerzaamominde toekomst
te voorkomendat een voorstel totaal
uit zijn contextwordt gehaald.

Ik vindhet hier echter belangrijk om
het voorstel vanEllemeet op zijn in-
houdelijkemerites te beoordelen. Voor
welkprobleem is eengrotere inbreng
vandegeriater bij zieke ouderen een
oplossing?Endraagt dat bij aanbetere
ziekenhuiszorg?Dankzij de successen
vandemedisch specialistische zorg
kunnenwe langer in goedegezond-
heid leven.

IndeVolksgezondheidToekomst
Verkenning (VTV) stelt hetRijksinsti-
tuut voorVolksgezondheid enMilieu
(RIVM)dat de levensverwachting stijgt
van81,5 jaar in 2015naarbijna 86 jaar
in 2040.Die extra levensjarenworden
niet alleen ingoedegezondheid erva-
ren.Doordat steedsmindermensen
overlijdenaanhart- en vaatziektenof
kanker, zullen steedsmeermensen te
makenkrijgenmetde langetermijn-
gevolgen vandeze ziekten.Daarnaast
ontwikkelenmensen, doorde stijging
vande leeftijd, ookmeerdere aandoe-

ningen tegelijkertijd,waardoor zie-
kenhuisopnames eerder uitzondering
dan regelworden.Ongeveer 65%van
alle ziekenhuispatiënten is ouderdan
zeventig jaar.

Ziekenhuiszorg is dus voor eengroot
deel ookouderenzorg geworden.De
ouderendiewordenopgenomenzijn
bovendien zeer kwetsbaar. Enmetde
politieke keuzeommensen zo lang
mogelijk thuis te latenwonen, is de
kwetsbaarheid vandeze groepeerder
toe- danafgenomen. Pas als het echt
niet anders kan is een ziekenhuisopna-
meaandeorde.

SPECIFIEKE ZORG
Ziekenhuizenhoudenhier in toene-
mendemate rekeningmee. Langzaam
groeit het besef dat deze groeppati-
enten specifieke zorgbehoeft. Zo is in
het kwaliteitsbeleid vanelk ziekenhuis
aparte aandacht voor kwetsbare oude-
ren.Daarin staat ondermeerbeschre-
vendat een ziekenhuisopname voor
kwetsbare ouderepatiënten risicovol
is, vanwege een verhoogdekansop
complicaties zoals een infectie, onder-
voeding, deliriumof schadedoor val-
len. Een vroegtijdige en systematische
identificatie vangeriatrischeproble-

men is eeneerstenoodzakelijke stap
gericht ophet voorkomenvanonbe-
doelde schade.

En zoals deNederlandseVereniging
voorGeriatrie aangeeft: ‘De ene tach-
tigjarige is de andereniet. Sommige
vitalemensenwil je alle behandelin-
gengevendie ermaar zijn. Anderen
zijn zo zwak, dandoe jemeer kwaad
dangoed’.Door geriaters te betrekken
bij debehandelingkandepatiëntniet
alleen zogoedmogelijkworden voor-
gelicht over debehandeling zelf,maar
ookover de resultaten ende invloed
daarvanopdekwaliteit van lezen. Zo
kandekwetsbarepatiënt eenwelover-
wogenkeuzemakenomwel of niet be-
handeld teworden.

Daar komtnogbij dat in veel zieken-
huizennogonvoldoendekennis be-
schikbaar is over de gevolgen vanme-
dische ingrepenbij ouderen. Zohoudt
veelwetenschappelijk onderzoeknaar
de effecten van (farmacotherapeuti-
sche) behandelingennog steeds te
weinig rekeningmetde verschillende
leeftijden.De richtlijnen zijnnog te
veel gebaseerdopeen ‘gemiddeldepa-
tiënt’. Daar komtpasheel geleidelijk
verandering in, dankzij de inzet vange-
riatrischedeskundigheid.

Doordat we langer
leven is ziekenhuis-
zorg voor een
deel ouderenzorg
geworden

Eengoed voorbeeldhiervan isnier-
dialysebij ouderen. Eenbelangrijk deel
vandeouderen lijkt bij dezebehande-
lingnauwelijks op te knappen, zoblijkt
uit lopendonderzoek.De vraag is dan
of eenwekelijksebehandeling inhet
ziekenhuis voldoendewaarde toevoegt
aandekwaliteit vanhet leven vandeze
ouderen.Hiermee isniet gezegddat
nierdialysenietmeer aanouderenmoe-
tenwordenaangeboden,maarwel dat
depatiënt eenbewuste afwegingmoet
kunnenmaken.

ALGEMEEN WELBEVINDEN
Inde gezondheidszorg is sprake van
toenemende specialisatie,we spre-
ken zelfs over superspecialisatie.We
ontwikkelenmeerdiepgaandekennis
over een steeds specifieker enkleiner
deel het lichaam.Hierdoorhebbenwe
gezondheidswinst geboekt.Maarhet
heeft ook eenkeerzijde.Wantdoor een
eenzijdige gerichtheid opeen ziekte en
demogelijkebehandeling, verliezenwe
vaakhet zicht ophet algemeenwelbe-
vinden vandepatiënt.

Eenklinischgeriater diemeedenkt
enmeespreekt kandan voordeoudere
patiënt het verschilmaken.Dat is goede
zorgdie ik elke ouderepatiënt toewens.
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