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Voorwoord 
 
 
 
Ouderenzorg krijgt de afgelopen jaren steeds meer aandacht, mede door de (komende) 
vergrijzing. Op het gebied van ouderenzorg zijn verschillende aanbieders actief, zoals 
huisartsen, specialisten ouderengeneeskundigen (voormalig verpleeghuisartsen), 
internisten en psychiaters en de klinisch geriater. De exacte plaats en rol van deze diverse 
aanbieders is nog niet uitgekristalliseerd. 
 
Dit onderzoek is bedoeld om te beantwoorden wat de (meer)waarde is die huisartsen en 
mantelzorgers ervaren van de beschikbaarheid van een volledig functionele afdeling 
klinische geriatrie bij de medisch specialistische zorg voor kwetsbare ouderen. Hiervoor 
is huisartsen en mantelzorgers gevraagd wat zij belangrijk vinden aan specialistische zorg 
voor ouderen en hoe dit zich verhoudt tot hun ervaringen hiermee. De positie en de rol 
van de klinisch geriater wordt zo bekeken vanuit gebruikers en een andere aanbieder van 
zorg.  
 
Het onderliggende onderzoek is uniek en waardevol in die zin dat de ervaringen van zorg 
voor ouderen bekeken wordt vanuit andere zorgverleners. Het is belangrijk dat, waar 
velen ervan overtuigd zijn dat de communicatiekloof tussen de eerste en tweede lijn 
bestaat, juist dit aspect van de zorg in dit rapport naar voren komt. 
 
De initiatiefnemer voor dit onderzoek was J.H. Schaaf, voormalig adviseur van de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). Voor het onderzoek heeft hij 
contact opgenomen met CZ. Vanuit een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor 
de ouderenzorg is het onderzoek vervolgens uitbesteed aan het NIVEL. De financiering 
kwam van CZ. Als onafhankelijke partij heeft het NIVEL het onderzoek gedaan, zonder 
invloed van CZ of de NVKG op de dataverzameling. 
 
Wij willen iedereen bedanken voor zijn/ haar medewerking aan het onderzoek. De 
begeleidingscommissie voor de informatievoorziening en de ondersteuning. Tenslotte 
danken wij alle huisartsen en mantelzorgers die bereid waren om mee te doen aan een 
groepsdiscussie of bereid waren de vragenlijst in te vullen. 
 
De begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen: 
- dr. P.L.J. Dautzenberg, voorzitter NVKG 
- prof. dr. M. Olde-Rikkert 
- M.E. Spruijt van Hell, medisch adviseur CZ 
 
 
Utrecht, juli 2009 
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Samenvatting 
 
 
 
Op het gebied van ouderenzorg bestaan verschillende aanbieders, zoals huisartsen, 
specialisten ouderengeneeskundigen (voormalig verpleeghuisartsen), internisten, 
psychiaters en de klinisch geriater. De exacte plaats en rol van deze diverse aanbieders is 
nog niet uitgekristalliseerd. De klinisch geriaters hanteren in de ouderenzorg het zoge-
naamde “geriatrisch model” (Dautzenberg et al, 2008), dat evidence based is (Ellis & 
Langhorne, 2005, Ebrahim et al, 2008) en een duidelijke meerwaarde voor kwetsbare 
oudere patiënten met meervoudige morbiditeit heeft. Door deze werkwijze onderscheiden 
klinisch geriaters zich van andere medisch specialistische zorg. Het onderliggende 
verkennende onderzoek kijkt of deze meerwaarde ook bestaat volgens huisartsen en 
mantelzorgers. 
 
Het onderzoek is verkennend en daarom opgesplitst in twee gedeelten, een eerste fase met 
belangmeting en een tweede fase waarin een ervaringsmeting plaatsvindt. Voor elk ge-
deelte is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksvragen: 
- Welke aspecten van de zorg, waaronder aspecten van het ‘geriatrisch model’, worden 

door huisartsen en mantelzorgers als belangrijk aangemerkt voor de medisch-specialis-
tische zorg voor oudere patiënten met multimorbiditeit? 

- Worden deze aspecten door huisartsen en mantelzorgers bij klinisch geriaters vaker 
ervaren dan bij andere aanbieders van zorg voor ouderen met multimorbiditeit? 

 
Belangmeting 
In de belangmeting is gekeken naar wat zowel huisartsen als mantelzorgers belangrijke 
aspecten vinden in de ouderenzorg. Hiervoor zijn internet- en groepsdiscussies gehouden 
met huisartsen en mantelzorgers. Deze discussies hebben uiteindelijk geleid tot de opzet 
van twee vragenlijsten (respectievelijk voor huisartsen en voor mantelzorgers) die ge-
bruikt zijn in de ervaringsmeting.  
Voor de vragenlijst die uitgezet is onder huisartsen zijn belangrijke aandachtspunten 
vanuit de internetdiscussie: 
 Verwijzen naar de klinisch geriater: hierbij wordt ook betrokken de mate van bekend-
heid van de klinische geriatrie; 

 De relatie van klinisch geriaters met huisartsen: afstemmen van samenwerking en ver-
antwoordelijkheden; 

 Visie op de rol en taak van klinisch geriaters; 
 Visie op verantwoorde zorg aan ouderen. 

 
Voor de vragenlijst die uitgezet is onder mantelzorgers zijn belangrijke aandachtspunten 
vanuit de groepsdiscussie: 
 Ervaringen met verschillende zorgverleners en de belasting als mantelzorger; 
 Bekendheid met de klinische geriatrie; 
 Wensen omtrent informatie voor de patiënt en mantelzorger; 
 Visie op bejegening van oudere patiënten; 
 Wensen omtrent coördinatie en patiëntgerichte zorg. 
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Ervaringsmeting 
Voor de ervaringsmeting zijn vragenlijsten naar huisartsen verstuurd. Deze kregen één 
vragenlijst om zelf in te vullen en daarnaast werd aan de assistenten van deze huisartsen 
gevraagd om naar twee mantelzorgers van oudere patiënten met meervoudige multi-
morbiditeit een vragenlijst door te sturen. Dit laatste heeft geresulteerd in minder respons 
van mantelzorgers, daarom is het verhaal van mantelzorgers vooral beschrijvend 
gebleven.  
Voor het uitzetten van deze vragenlijsten is een steekproef getrokken onder twee uiterste 
regio’s wat betreft klinische geriatrie, namelijk de regio’s waar een klinisch geriatrische 
afdeling aanwezig is en regio’s waar dit niet zo is. Hierdoor kon heel expliciet gekeken 
worden naar hoe het verschil in ervaringen van huisartsen met ouderenzorg tussen deze 
regio’s is. 
 
De responderende huisartsen (N=139) benadrukken dat zij vooral naar de klinisch 
geriater verwijzen in het geval van complexiteit van klachten en multimorbiditeit. Juist in 
deze gevallen zien zij een meerwaarde van de klinisch geriater ten opzichte van andere 
specialisten. Zij waarderen daarin ook de multidisciplinaire werkwijze en coördinatie van 
de klinisch geriater. Wel geven zij aan dat de rolverdeling tussen huisarts en klinisch 
geriater duidelijk verdeeld blijft tussen zorg in de thuissituatie (rol voor huisarts) en een 
opname in het ziekenhuis of frequent ziekenhuisbezoek (rol voor klinisch geriater). In de 
laatste situatie willen de huisartsen echter wel op de hoogte blijven van de gekozen 
behandeling(en).  
De responderende mantelzorgers (N=40) noemen meer praktische verschillen tussen de 
klinisch geriater en andere specialistische zorg. Zo wordt het erg gewaardeerd dat er nu 
één duidelijk contactpersoon is in het ziekenhuis. Daarnaast geven mantelzorgers net als 
de huisartsen aan dat klinisch geriaters goed inzicht hebben in de complexiteit van 
klachten van ouderen en dat de klinisch geriater gericht is op het behoud of herstel van de 
zelfredzaamheid. In eerste instantie en voor noodgevallen blijft de huisarts overigens 
degene die door de meeste mantelzorgers als eerste benaderd zal worden.  
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1 Inleiding 
 
 
 

1.1 Aanleiding en achtergrond van dit onderzoek 
 
De achterliggende vraag voor dit onderzoek is, of het door klinisch geriaters gehanteerde 
“geriatrisch model” ook volgens de patiënten/mantelzorgers en huisartsen een duidelijke 
meerwaarde heeft voor de zorg aan kwetsbare oudere patiënten met meervoudige 
morbiditeit. Het geriatrisch model is daarbij te omschrijven als een integrale benadering 
(Dautzenberg et al, 2008). Niet de te onderscheiden ziekteverschijnselen en beperkingen, 
maar de patiënt als geheel staat centraal. Verder zijn de inspanningen van de klinisch 
geriater vooral gericht op het behoud of herstel van zelfredzaamheid en functioneren met 
als hoofddoel het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Typerend voor de werkwijze 
van de klinisch geriater is tevens dat er multidisciplinair gewerkt wordt.  
Deze aanpak wijkt af van de gangbare aanpak van de niet-geriatrische medisch-specialis-
tische zorg. Deze is namelijk juist wel gericht op specifieke ziekten. Voor patiënten met 
enkelvoudige morbiditeit lijkt deze aanpak ook zeer adequaat. Maar voor patiënten met 
multimorbiditeit ontbeert het in de regel elk van de verschillende orgaanspecialisten aan 
overzicht over het geheel. In deze verkennende studie wordt gekeken naar wat de visie en 
ervaring van huisartsen en mantelzorgers is over de aanpak van het geriatrisch model. 
Aandacht voor de waarde van de klinische geriatrie, vloeit mede voort uit de extra aan-
dacht die ouderenzorg in de afgelopen jaren heeft gekregen (zie bijvoorbeeld Gezond-
heidsraad, 2008; ZonMW, 2008; NHG, 2007; Vulto & Koot, 2007; O’Neill et al, 2003; 
Slaets, 2000). Daarbij is van belang dat meerdere aanbieders een rol spelen in de 
medische zorg aan ouderen, zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskundigen 
(voormalig verpleeghuisartsen), internisten (al dan niet met het aandachtsgebied 
ouderengeneeskunde) en psychiaters (al dan niet met het aandachtsgebied ouderen-
psychiatrie). De verschillende rollen die deze specialismen vervullen zijn vervolgens te 
situeren in de eerste, de tweede of de derde lijn of als een intermediaire voorziening 
tussen deze niveaus. In dit onderzoek concentreren we ons op de medisch specialistische 
zorg in een klinische, dit wil zeggen tweedelijns setting vanuit de optiek van de huisarts 
als verwijzer en de mantelzorger. 
 
 

1.2 Doelstelling 
 
Het doel van het project 'De waarde van de klinische geriatrie volgens huisartsen en 
mantelzorgers' is het beantwoorden van de vraag wat de (meer)waarde is die huisartsen 
en mantelzorgers ervaren van de aanwezigheid van een afdeling klinische geriatrie bij de 
medisch specialistische zorg voor kwetsbare ouderen. Daarbij zal eerst een inventarisatie 
gemaakt worden van onderwerpen die huisartsen en mantelzorgers van belang vinden 
voor de medisch specialistische zorg voor kwetsbare ouderen. Vervolgens zal gemeten 
worden in hoeverre huisartsen en mantelzorgers ook daadwerkelijk positieve ervaringen 
hebben op deze voor hen belangrijke onderwerpen en hoe dit zich verhoudt tot de 
klinische geriatrie en tot andere aanbieders van zorg. 
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1.3 Vraagstelling 
 
De hoofdvraag die moet worden beantwoord is, of voor huisartsen en mantelzorgers de 
klinische geriatrie met haar aanpak daadwerkelijk een duidelijke meerwaarde heeft ten 
opzichte van andere aanbieders van medisch-specialistische zorg voor kwetsbare ouderen. 
Daarvoor moet echter nog vastgesteld worden wat huisartsen en mantelzorgers als be-
langrijk aanmerken. De concrete vraagstellingen zijn: 
- Welke aspecten van de zorg, waaronder aspecten van het ‘geriatrisch model’, worden 

door huisartsen en mantelzorgers als belangrijk aangemerkt voor de medisch-specialis-
tische zorg voor oudere patiënten met multimorbiditeit? 

- Worden deze aspecten door huisartsen en mantelzorgers bij klinisch geriaters vaker 
ervaren dan bij andere aanbieders van zorg voor ouderen met multimorbiditeit? 

 
 

1.4 Leeswijzer 
 
Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de werkwijze en methodische 
aanpak van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de 
belangmeting gepresenteerd: de internetdiscussie met huisartsen en de groepsdiscussies 
met mantelzorgers. Uiteindelijk worden in hoofdstuk 4 de resultaten weergegeven van de 
ervaringsmeting, welke zijn gebaseerd op de verwerking van de schriftelijke enquêtes 
onder huisartsen en mantelzorgers. In hoofdstuk 5 volgen de discussie en aandachts-
punten voor beleid ten aanzien van de klinische geriatrie. 
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2 Werkwijze en methoden van onderzoek 
 
 
 
Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. De opzet van elk onderdeel wordt in dit 
hoofdstuk allereerst geïntroduceerd. Vervolgens wordt per deelonderzoek de werkwijze, 
methodische aanpak, gegevensbewerking en analyse beschreven. Daarnaast zullen van 
elk deelonderzoek basisgegevens van de onderzoekspopulatie of respondenten be-
schreven worden. In de belangmeting worden de onderzoeksvragen verder geopera-
tionaliseerd, waardoor deze concreter worden voor de respondenten. 
 
 

2.1 Opzet van het onderzoek  
 
Het onderzoek is gestart met paneldiscussies met huisartsen en mantelzorgers over 
aspecten die volgens hen van belang zijn voor de zorg aan ouderen: de “belangmeting”. 
Deze belangmeting leidde tot de formulering van concrete indicatoren waarover huis-
artsen en mantelzorgers in de tweede fase van dit onderzoek schriftelijk bevraagd werden: 
de “ervaringsmeting”.  
 
1e fase: Belangmeting 
De paneldiscussie is in het kader van de “belangmeting” op twee manieren uitgevoerd. 
Het betrof groepsdiscussies en een internetdiscussie. De groepsdiscussie werd opgezet als 
een klassiek focusgroepgesprek. Voor huisartsen werd een internetdiscussie georgani-
seerd en voor de mantelzorgers werden verschillende groepsdiscussies georganiseerd. 
Daarnaast zijn met een aantal mantelzorgers ook individuele gesprekken gehouden. 
 
2e fase: Ervaringsmeting 
Na afsluiting van de groeps- en internetdiscussies werd de tweede vraag beantwoord door 
huisartsen en mantelzorgers schriftelijk te vragen naar hun ervaringen met verschillende 
aanbieders van zorg. Er zijn aparte vragenlijsten ontwikkeld voor huisartsen en mantel-
zorgers. 
 
 

2.2 Definitie van de patiëntengroep en het geriatrisch model geoperationaliseerd  
 
Een belangrijke voorbereidende activiteit was het definiëren van de groep patiënten als 
doelgroep van klinische geriatrie (Dautzenberg et al, 2008; Gezondheidsraad, 2008; 
ZonMW, 2008). In overleg met de begeleidingscommissie werd de volgende definitie 
bepaald voor huisartsen: klinische geriatrie biedt specialistische zorg voor kwetsbare 
oudere patiënten met meervoudige morbiditeit. Een “kwetsbare oudere met meervoudige 
morbiditeit” kan daarbij gedefinieerd worden als iemand van minimaal 70 jaar, met 
minstens twee somatische klachten en één psychische klacht die beperkt is in zijn of haar 
zelfstandigheid. Voor de mantelzorgers werd de definitie versimpeld: klinische geriatrie 
biedt specialistische zorg voor kwetsbare oudere patiënten met veel gezondheids-
problemen. Een “kwetsbare oudere met veel gezondheidsproblemen” is in dit onderzoek 
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iemand van minimaal 70 jaar, met minstens twee lichamelijke klachten en één psychische 
klacht, waardoor die persoon minder zelfstandig is. 
Als uitgangspunt voor de te meten aspecten die van belang zijn in de zorg voor ouderen, 
werd aansluiting gezocht bij aspecten die in eerder onderzoek van belang werden ge-
vonden door patiënten en mantelzorgers (zie onder andere Sixma et al, 1998, Heijmans et 
al, 2003 en Wiegers et al, 2007). Ook werd gebruik gemaakt van literatuur die beschrijft 
wat door de klinisch geriaters als kenmerkend voor hun aanpak gezien worden (zie 
NVKG, 2007 en Dautzenberg et al, 2008).  
Op basis van het geriatrisch model zijn een aantal punten concreet gemaakt voor de 
discussies. Dit heeft in de voorbereiding van de groeps- en internetdiscussies geleid tot 
een focus op de volgende thema’s: 
1. De bejegening van oudere patiënten: De mate waarin aandacht besteed wordt aan 

vragen en behoeften van deze patiënten; 
2. De informatie: de mate waarin informatie gegeven wordt over klachten en behan-

deling; 
3. Eindverantwoordelijkheid en coördinatie van zorg bij meervoudige problematiek van 

oudere patiënten;  
4. Benadering van de patiënt: stimuleren van patiënten tot zelfredzaamheid en eigen be-

slissingen en verantwoordelijkheid voor de gezondheid nemen; 
5. Relatie tussen zorgverleners: klinisch geriater met huisartsen en medisch specialisten. 
 
 

2.3 Werkwijze en respons bij groepsdiscussies en internetdiscussies 
 
Werkwijze en respons bij groepsdiscussie 
Voor de groepsdiscussie met huisartsen werd een steekproef van 400 zelfstandig geves-
tigde huisartsen in een straal van 50 kilometer rondom de stad Utrecht getrokken. Het 
doel was minimaal 2,5% respons (10 deelnemers) te realiseren. Als locatie werd gekozen 
voor groepsdiscussie bij het NIVEL. Helaas bleek het niet mogelijk om voldoende huis-
artsen op een gezamenlijk tijdstip bij elkaar te brengen. Daarom is alleen een internet-
discussie gehouden onder huisartsen. 
Voor de groepsdiscussie met mantelzorgers werd niet zoals oorspronkelijk beoogd via 
huisartsen geworven. Er werden twee groepen mantelzorgers benaderd: 
1. Mantelzorgers die bekend zijn met de geriatrie werden geworven in ‘good practice’1 

regio’s in ons land. De NVKG (Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie) 
selecteerde een zevental regio’s waar één of meerdere ziekenhuizen een afdeling 
klinische geriatrie hebben. Bij twee ziekenhuizen in verschillende delen van het land 
werden groepsdiscussies georganiseerd. Op één locatie werd de groepsdiscussie 
uitgevoerd (4 deelnemers). Op de andere locatie werden uiteindelijk individuele 
mantelzorgers benaderd, hetgeen 7 face-to-face interviews opleverde. 

                                                      
1 Met ‘Good Practice’ wordt hier bedoeld dat de klinische geriatrie sterk aanwezig is, omdat in een of meerdere zieken-

huizen in de regio klinisch geriatrische afdelingen gevestigd zijn, met eigen klinische bedden en thema gerichte 
poliklinieken en/of dagklinieken, waar het geriatrisch model goed geïmplementeerd lijkt te zijn. Daartegenover staan 
regio’s, waar klinische geriatrie niet of nauwelijks voorkomt in ziekenhuizen of verpleeghuizen, deze worden ‘Low or 
No practice’ regio’s genoemd. 
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2. Mantelzorgers die nog geen ervaring hebben met klinische geriatrie hebben we 
benaderd via het regionale Steunpunt Mantelzorg in Utrecht. Het steunpunt leverde 
adressen van mantelzorgers die vervolgens benaderd werden met het verzoek of ze 
aan een groepsdiscussie wilden meewerken. Deze groepsdiscussie werd georgani-
seerd bij het NIVEL: er waren 8 deelnemers, waarvan de helft inderdaad geen 
contacten had gehad met klinische geriatrie. 

 
Voor beide activiteiten, zowel de groepsdiscussie als de individuele gesprekken werd een 
lijst met aandachtspunten opgesteld, bestaande uit vragen en stellingen. Voor de be-
nadering van mantelzorgers werd de beoogde werkvorm uitvoerig beschreven, omdat 
mantelzorgers benaderd moesten worden door de afdelingen klinische geriatrie en dus 
goed op de hoogte moesten zijn van de aanpak (zie bijlage 2). 
 
Werkwijze en respons internetdiscussie 
Ook bij internetdiscussies bleek het verkrijgen van voldoende deelname geen gemak-
kelijke opgave. Onder huisartsen kon met een steekproef van 400 huisartsen landelijk 
uiteindelijk wel een internetdiscussie gerealiseerd worden, waaraan uiteindelijk 12 
huisartsen deelnamen.  
Onder mantelzorgers is geen internetdiscussie gevoerd, omdat het werven en uitvoeren 
van de groepsdiscussies en individuele interviews al zeer tijdrovend waren. Bovendien 
kon de centrale instantie in ons land geen (e-mail)adressen van mantelzorgers verstrek-
ken. Daarnaast leek het beter gezien de ervaringen en de leeftijd van sommige mantel-
zorgers om een groepsgesprek te houden. Daarmee was het gesprek bovendien beter te 
sturen en konden termen en begrippen uitgelegd worden.  
 
 

2.4 Werkwijze en respons bij schriftelijke enquêtes  
 
Om goed te kunnen nagaan hoe het geriatrisch model volgens huisartsen en mantel-
zorgers wordt gewaardeerd, is ervoor gekozen de vragenlijsten uit te zetten bij huisartsen 
en mantelzorgers binnen daartoe geselecteerde regio’s. Er werden 12 regio’s met een 
tegengesteld profiel geselecteerd: zeven regio’s waar de klinische geriatrie sterk aanwezig 
is en waar het geriatrisch model goed geïmplementeerd lijkt te zijn (de “good practice”-
regio’s) en vijf regio’s waar geen of vrijwel geen klinisch geriaters aanwezig zijn (de “no 
or low practice”-regio’s). In de “no or low practice”-regio’s kan verwacht worden dat de 
oudere patiënten bij de huisarts blijven of naar een orgaanspecialist worden verwezen. 
Binnen een “good practice”-regio was in elk geval één afdeling klinische geriatrie ge-
lokaliseerd. Er werd hiermee dus niet gestreefd naar perfecte representativiteit voor de 
gehele populatie van huisartsen en mantelzorgers in Nederland. Regio’s werden door de 
NVKG en de begeleidingscommissie geselecteerd op de reputatie van de afdelingen 
klinische geriatrie. 
 
Bij de zeven afdelingen klinische geriatrie van de “good practice”-regio’s werd ver-
volgens nagegaan welke huisartsen veel verwijzingen hebben geleverd. Per afdeling 
klinische geriatrie zijn de 20 meest verwijzende huisartsen geselecteerd. De totale lijst 
van verwijzende huisartsen is vervolgens vergeleken met een lijst van alle huisartsen in 
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het verzorgingsgebied van die afdeling op basis van de op het NIVEL bijgehouden 
registratie van werkzame huisartsen. Daarmee konden huisartsen geïdentificeerd worden 
die kennelijk niet of weinig verwijzen naar de betreffende afdeling. Van deze niet of 
weinig verwijzende huisartsen zijn er per afdeling eveneens 20 geselecteerd. Daarmee 
zijn per “good practice” regio twee groepen huisartsen geselecteerd voor de steekproef. 
Ook binnen de groepen in de “good practice” regio kan zo gekeken worden naar de veel 
verwijzende en minder/niet verwijzende huisartsen.  
In de vijf “no or low practice”-regio’s zijn ad random 28 huisartsen geselecteerd uit de 
NIVEL registratie. Hiermee werden evenveel huisartsen geselecteerd als in de verwijzen-
de good practice regio’s en de niet-verwijzende good practice regio’s. Aan zowel de 7*20 
verwijzende als de 7*20 niet-verwijzende huisartsen in de “good practice”-regio’s als aan 
de 5*28 huisartsen in de “no or low practice”-regio’s werd gevraagd om deel te nemen 
aan het onderzoek. Bij deelname ontving men de vragenlijst die op basis van de belang-
criteria in de eerste fase van dit onderzoek werd geconstrueerd. Centraal in de vragenlijst 
staat welke ervaringen men heeft met de belangrijk gevonden aspecten van de zorg aan 
ouderen. 
 
Aan alle huisartsen werd tevens gevraagd om zich de laatste twee kwetsbare ouderen met 
meervoudige morbiditeit voor de geest te halen die zich samen met een mantelzorger voor 
een huisartsconsult hadden gemeld en die vervolgens door de huisarts doorverwezen zijn 
naar de tweede lijn. Voor deze twee patiënten werd gevraagd om de mantelzorgers te 
benaderen met behulp van een brief die daartoe door het NIVEL is opgesteld. Daarin 
stond een uitnodiging voor de mantelzorger om deel te nemen aan de ervaringsmeting. 
Het streven was om minimaal 25% van de huisartsen te laten deelnemen met minimaal 
één mantelzorger. Dat levert in totaal een respons van minimaal (2*7*20+5*28)*25% = 
105 huisartsen en mantelzorgers.  
 
Responsgegevens ervaringsmeting 
Uiteindelijk hebben in totaal 139 huisartsen gerespondeerd en 40 mantelzorgers een 
vragenlijst teruggestuurd. In tabel 2.1 staat de respons per aangeschreven groep. In het 
onderzoeksvoorstel werd aangegeven te streven naar een respons van 25% onder de 
huisartsen en 1 mantelzorger per huisarts. Omdat het hier gaat om een verkennende studie 
is niet gestreefd naar een representatieve steekproef onder alle huisartsen en mantel-
zorgers. Daarom is de respons onder de huisartsen redelijk, maar voor de rapportage van 
gegevens betekent het, dat er niet gegeneraliseerd kan worden naar de populatie huis-
artsen in de benaderde regio’s. Wel kan iets gezegd worden over de verschillen tussen de 
respondenten van de twee gepolariseerde regio’s. De respons van de mantelzorgers valt 
erg laag uit. De groep aangeschreven mantelzorgers was twee keer zo groot als de huis-
artsen. Er is geen zicht op hoeveel vragenlijsten daadwerkelijk doorgestuurd zijn aan de 
mantelzorgers. Daardoor klopt het responspercentage zeer waarschijnlijk niet en zal dit in 
werkelijkheid waarschijnlijk hoger liggen. 
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Tabel 2.1: Responsgegevens ervaringsmeting  
 
 Good practice regio’s  Low practice regio’s 
 veel verwijzend weinig/niet verwijzend   
Huisartsen 36% 29%  34% 
Mantelzorgers 5%* 2%*  6%* 
 
* Let op: respons niet traceerbaar door verzending via huisarts. 
 
 

2.5 Analyse van belangmeting en ervaringsmeting 
 
De gegevens van de belangmeting zijn geanalyseerd in drie stappen: 
1. Het categoriseren naar inhoudelijk aan elkaar gerelateerde onderwerpen; 
2. Het structureren van de onderwerpen naar overkoepelende thema’s; 
3. Het interpreteren van het belang van onderwerpen en thema’s (Kvalle, 1996; Patton, 

1990). 
In de laatste stap is enerzijds gekeken naar de kwantiteit, waarbij is nagegaan hoeveel 
deelnemers een bepaalde zienswijze vertegenwoordigden. Deze bevindingen zij op 
beschrijvende wijze in het verslag verwerkt. De kwantiteit wordt in het verslag verwerkt 
in termen van ‘de meeste’, ‘veel’, ‘weinig’ deelnemers waren van mening dat, etc. 
Daarnaast is in de derde stap nagegaan welke thema’s inhoudelijk het meest relevant zijn 
om in een vragenlijst aan een grotere groep voor te leggen. Samen met de begeleidings-
commissie zijn daar keuzen in gemaakt. 
 
Het gaat om een eerste oriënterend onderzoek naar de bekendheid en het belang van 
klinische geriatrie bij deze twee groepen respondenten. Enerzijds huisartsen die als zorg-
verleners met klinisch geriaters zullen samenwerken en anderzijds mantelzorgers die de 
geleverde zorg aan de patiënten kunnen beoordelen. 

De waarde van de klinische geriatrie volgens huisartsen en mantelzorgers, NIVEL 2009 15 



 
 

16 De waarde van de klinische geriatrie volgens huisartsen en mantelzorgers, NIVEL 2009 



3 Belangmeting 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden gegevens uit de groeps- en internetdiscussies gepresenteerd. 
Daarbij is uitgegaan van de belangrijkste elementen uit het geriatrisch model, te weten: 
 de integrale benadering van ziekteverschijnselen en beperkingen,  
 benadering van de patiënt is gericht op het behoud of herstel van zelfredzaamheid,  
 een multidisciplinaire werkwijze. 

De ervaringen uit dit hoofdstuk zijn gebaseerd op kleine aantallen (10 huisartsen, 19 
mantelzorgers). Daardoor is niet altijd duidelijk of dit de ervaring is van een grotere 
groep. Op basis van de onderstaande bevindingen is de vragenlijst opgebouwd. In 
hoofdstuk 4 zijn de bevindingen van deze discussies aan een grotere groep huisartsen en 
mantelzorgers voorgelegd. 
 
 

3.1 Belangrijke aspecten zorg voor ouderen volgens huisartsen tijdens de 
internetdiscussie 
 
Het betreft hier de bevindingen op basis van de discussie onder huisartsen. De twaalf 
huisartsen hebben via internet gereageerd op vier stellingen en een open vraag (zie bijlage 
1).  
 
Bejegening van oudere patiënten 
Huisartsen vinden het belangrijk dat de specialisten inlevingsvermogen tonen met oog 
voor de beperkingen die ouderen hebben. Er moet begrip zijn voor de levensfase en de 
omstandigheden waar de oudere in verkeert. Ook moet er een poliklinische setting zijn 
die hierbij aansluit met tijd en geduld en aangepast aan het tempo en de mogelijkheden 
van ouderen. 
Huisartsen vinden het ook belangrijk dat diagnostiek op één locatie geregeld is en het 
liefst op één dag.  
 
Eindverantwoordelijkheid en coördinatie van zorg bij meervoudige problematiek van 
oudere patiënten  
De meningen van de huisartsen in de internetdiscussie over de eindverantwoordelijkheid 
en coördinatie van zorg zijn verdeeld. Het grootste gedeelte geeft aan dat de huisarts een 
coördinerende rol heeft in de thuissituatie en de poliklinische setting. Wanneer de patiënt 
echter opgenomen wordt in het ziekenhuis of intensieve, meervoudig specialistische zorg 
behoeft, dan verschuift dit naar de klinisch geriater. Deze moet dan ook de acties van de 
andere specialisten coördineren. Overigens geven de huisartsen aan dat voor de 
coördinatie van zorg wel tijdige terugrapportages van de diverse medisch specialisten 
verwacht worden. 
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Benadering van de patiënt 
In de internetdiscussie geven de meeste huisartsen aan dat de klinisch geriater niet alleen 
meerwaarde heeft wanneer er zowel somatische als psychische problemen spelen, maar 
ook als er alleen somatische klachten zijn. Huisartsen geven aan dat er bij ouderen vaak 
een complexiteit van meerdere somatische aandoeningen speelt, die voor de huisartsen te 
arbeidsintensief is. De klinisch geriater kan juist dan afwegen welke behandelingen wel 
en niet gedaan moeten worden. De klinisch geriater kan dan andere specialisten consul-
teren. Toch zijn er ook huisartsen die aangeven dat bij uitsluitend somatische problemen 
de internist dit kan behandelen. 
 
Relatie tussen zorgverleners: klinisch geriater met huisartsen en medisch specialisten 
Bijna alle huisartsen geven aan dat de klinisch geriater meer oog heeft voor multi-
disciplinaire samenwerking dan andere medisch specialisten. Vooral orgaanspecialisten 
kijken volgens huisartsen meer zwart-wit. Huisartsen vinden het prettig als er een klinisch 
geriater in de buurt is met wie het contact goed is. 
 
Aantal afdelingen klinische geriatrie 
Naast de hierboven genoemde thema’s is in de discussie met de huisartsen ook nog ge-
vraagd naar wat zij vinden van het aantal afdelingen klinische geriatrie. Het merendeel 
van de huisartsen vindt dat elk middelgroot ziekenhuis en ook de grote ziekenhuizen een 
klinisch geriater zouden moeten hebben. Dit is vanwege de gecompliceerde multipatholo-
gie bij veel ouderen. Tot nu toe is de toegang tot de klinisch geriater moeilijk. Er wordt 
ook aangegeven dat het aantal klinisch geriaters toe zou moeten nemen met de vergrijzing 
die er aan komt. 
 
 

3.2 Belangrijke aspecten zorg voor ouderen volgens mantelzorgers 
 
Bij de gesprekken met mantelzorgers zijn zowel mantelzorgers betrokken, die ervaring 
hebben met een klinisch geriater, als mantelzorgers zonder deze ervaring. Hieronder 
worden de verschillende onderwerpen beschreven die bij de gesprekken naar voren 
kwamen. Hierbij wordt ook het verschil in mening aangegeven tussen mantelzorgers met 
en zonder ervaring met de klinisch geriater.  
 
Bejegening van oudere patiënten 
Vrijwel alle mantelzorgers, ongeacht ervaring met een klinisch geriater, geven aan dat in 
ziekenhuizen de communicatie vaak niet tegen de patiënt gericht is, maar eerder naar de 
mantelzorger. Wel geven de mantelzorgers die ervaring hebben met een klinisch geriater 
aan dat er meer persoonlijke aandacht is voor de patiënt, dat wil zeggen er wordt meer tijd 
genomen voor onderzoeken, er wordt rekening gehouden met de leeftijd en de klachten. 
Mantelzorgers die nog geen ervaring hadden met de klinisch geriater gaven aan dat 
andere specialisten vaak gehaast zijn en niet echt de tijd nemen voor de patiënt. Het beeld 
verschilt wel per mantelzorger en moet dus wat genuanceerd weergegeven worden, omdat 
het sterk afhangt van de persoonlijkheid van de arts die je voor je hebt. 
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De mate waarin informatie gegeven wordt over klachten en behandeling 
Bij de informatie voor mantelzorgers zijn verschillende aspecten naar voren gekomen. 
Eén daarvan was de tijd voor de uitleg. Velen geven aan dat uitleg over klachten en 
behandeling bij de klinisch geriater uitgebreid is en dat je niet heel snel weer buiten staat 
met meer vragen dan antwoorden. Bovendien wordt ook over medicijnen meer informatie 
gegeven door de klinisch geriater. Dit is een verschil met de huisarts waar uitleg over de 
medicatie meestal alleen door de apotheek gegeven wordt. Informatie over de klacht 
wordt door de huisarts wel gegeven. De meesten zijn hier tevreden over. Toch kwam in 
één groepsgesprek naar voren dat een aantal van de mantelzorgers die geen contact heb-
ben met een klinisch geriater met vragen over de klachten zitten. 
Voordeel van de klinisch geriaters is dat zij het contact met de verschillende behandelen-
de specialisten hebben en dat de klinisch geriater zorgt voor de communicatie naar de 
patiënt en de familie van de patiënt.  
De klinisch geriater maakt de patiënt wat meer wegwijs in het ziekenhuis door van de 
verschillende specialisten aan te geven wat deze doen.  
 
Eindverantwoordelijkheid en coördinatie van zorg bij meervoudige problematiek van 
oudere patiënten  
Zoals hierboven al gemeld is, coördineert de klinisch geriater onder andere de zorg van 
verschillende specialisten, verzamelt de informatie van de specialisten die behandelen en 
communiceert die door naar patiënt en familie. De klinisch geriater zorgt er ook voor dat 
de patiënten bij deze specialisten terecht kunnen en regelt dat dit dan bijvoorbeeld op 
dezelfde dag als andere afspraken in het ziekenhuis kan. Dit vinden veel mantelzorgers 
een belangrijk voordeel. Zij geven aan dat het normaal door wachtlijsten vaak heel lang 
duurt om bij de juiste persoon terecht te komen in het ziekenhuis en dat het fijn is dat de 
klinisch geriater dit nu regelt. 
Sommige mantelzorgers geven aan dat de patiënt wel meerdere specialisten moet zien en 
dat soms het bespreken met verschillende behandelaren wel nodig is, maar dat de klinisch 
geriater ook op de hoogte moet zijn van uitslagen. Over het algemeen is het fijn als er 
maar één aanspreekpunt is, geven de mantelzorgers aan. Ze vinden het lastig om van 
meerdere artsen uitleg te krijgen, omdat zij elk alleen over hun eigen stukje deskundig-
heid iets vertellen en niet over het totaalbeeld.  
Mantelzorgers die geen contact hebben gehad met de klinisch geriater gaven aan dat het 
niet altijd duidelijk is wie er gebeld moet worden als het niet goed gaat. Dan moet de 
mantelzorger zelf uitzoeken naar welke specialist gebeld moet worden. Bovendien gaven 
zij aan dat er geen vast contactpersoon is in het ziekenhuis voor algemene klachten. 
 
Benadering van de patiënt 
Een groot deel van de antwoorden over de benadering van de patiënt ging over het kijken 
naar de combinatie van klachten van een patiënt. Mantelzorgers die bij een klinisch 
geriater waren geweest, gaven aan dat hier echt naar een totaalbeeld van de klachten 
gekeken wordt en niet maar naar één klacht. 
Verder gaven zij aan dat op de klinisch geriatrische afdeling de patiënt echt gestimuleerd 
wordt tot zelfredzaamheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld door fysiotherapie, maar ook door 
een vast dag/nacht ritme, en allerlei activiteiten waar de patiënt aan mee moet doen. Bij 
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deze activiteiten worden dan ook preventieve maatregelen genomen, zoals een broek met 
valkussens om te voorkomen dat een patiënt zijn/haar heup breekt. 
De meningen zijn verdeeld over of er oog voor het welzijn en de kwaliteit van leven van 
de patiënt is. Wel wordt echt gekeken naar wat patiënten nog aan kunnen bij behandeling 
en in relatie tot de toekomst. 
 
Relatie tussen zorgverleners: klinisch geriater met huisartsen en medisch specialisten 
De mantelzorgers geven aan dat zij (voor zij contact hadden met de klinisch geriater) in 
geval van nood eerst naar de huisarts belden. Een aantal geven aan dat dit veranderd is nu 
er contact met de klinisch geriater is. Zij zouden deze nu bellen.  
De huisarts heeft volgens veel mantelzorgers vaak te weinig tijd, bovendien kent die niet 
altijd de ziektebeelden die passen bij ouderen. Hoewel zij dus vaak eerst de huisarts 
bellen, geven zij aan dat er soms hulp van andere medisch specialisten nodig is. Veel 
mantelzorgers geven aan dat het lang heeft geduurd voordat de huisarts doorverwees naar 
de klinisch geriater. Zij hadden het gevoel dat dit eerder had gekund. Overigens vinden 
veel mantelzorgers het fijn dat de klinisch geriater contact houdt met de huisarts over de 
behandeling en klachten.  
Wanneer de patiënt eenmaal bij de klinisch geriater terecht is gekomen, dan regelt deze 
het contact met de andere medisch specialisten. Dit geldt voor het maken van afspraken 
en overleg over het behandelplan. Veel mantelzorgers geven aan dit fijn te vinden; het 
scheelt hen uitzoekwerk en de klinisch geriater kan sneller andere specialisten in-
schakelen. Toch geven enkelen ook aan dat voor ouderen juist een vertrouwde arts 
belangrijk kan zijn. Sommigen hebben al meerdere keren/jaren contacten gehad met een 
andere medisch specialist en geven aan dat deze specialist hen beter kent en dat vinden zij 
en de patiënt dan prettiger. 
 
Beeld van de mantelzorger over klinische geriatrie voorafgaand aan contacten met de 
klinisch geriater  
Voor het contact met de klinisch geriater weten veel mantelzorgers niet wat dit specialis-
me inhoudt. Het feit dat het een afdeling is waar niet zomaar alle patiënten van af kunnen 
(door deurbescherming met cijfercode), vinden sommigen ook aanvankelijk niet heel 
prettig klinken. Daarnaast dachten een aantal mantelzorgers tevoren dat de afdeling 
klinische geriatrie een soort tussenstation was naar een verpleegtehuis. Kortom, niet alle 
ideeën over klinisch geriaters bleken te kloppen. 
 
 

3.3 Thema’s voor de vragenlijsten op basis van de belangmeting 
 
Uit de discussies met huisartsen en mantelzorgers is naar voren gekomen dat er behoefte 
is aan klinisch geriaters. Vaak zien de huisartsen en mantelzorgers inderdaad de voor-
delen van het geriatrisch model. Omdat ook mantelzorgers en huisartsen meegedaan 
hebben die minder ervaring hebben met de klinisch geriater, varieert de mate waarin de 
klinisch geriaters bekend zijn, nogal, vooral bij de mantelzorgers. 
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Voor de vragenlijst die uitgezet wordt onder huisartsen zijn belangrijke aandachtspunten: 
- Verwijzen naar de klinisch geriater: daarmee wordt gekeken naar de relatie tussen 

zorgverleners en bij welke diagnoses vooral doorverwezen en hierbij wordt ook be-
trokken de mate van bekendheid van de (aanpak bij de) klinische geriatrie; 

- De relatie tussen klinisch geriaters en huisartsen: afstemmen van samenwerking en 
verantwoordelijkheden en hoe is in het huidige handelen deze afstemming meege-
nomen; 

- Visie op de rol en taak van klinisch geriaters: wat zien huisartsen als een specifieke rol 
voor de medisch specialisten als het gaat om zorg voor ouderen en de coördinatie van 
deze zorg en sluit dit wel of niet aan bij het geriatrisch model; 

- Visie op verantwoorde zorg aan ouderen: sluit deze visie aan bij het geriatrisch model. 
 
Voor de vragenlijst die uitgezet wordt onder mantelzorgers zijn belangrijke aandachts-
punten: 
- Ervaringen met verschillende zorgverleners en de belasting als mantelzorger: hoe gaat 

de klinisch geriater hiermee om en is dit verschillend ten opzichte van de andere 
medisch specialisten; 

- Bekendheid met de klinische geriatrie; 
- Wensen omtrent informatie voor de patiënt en mantelzorger: hoe gaat de klinisch geria-

ter hiermee om en is dit verschillend ten opzichte van de andere medisch specialisten; 
- Visie op bejegening van oudere patiënten: hoe gaat de klinisch geriater hiermee om en 

is dit verschillend ten opzichte van de andere medisch specialisten; 
- Wensen omtrent coördinatie en patiëntgerichte zorg: hoe gaat de klinisch geriater hier-

mee om en is dit verschillend ten opzichte van de andere medisch specialisten. 
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4 Ervaringsmeting huisartsen en mantelzorgers 
 
 
 
In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op de aspecten die door huisartsen en mantel-
zorgers naar voren gebracht werden als belangrijke onderwerpen in de zorg voor ouderen 
en de rol van de klinisch geriater. De internetdiscussie en groepsdiscussies hebben 
thema’s opgeleverd voor de twee vragenlijsten, één voor huisartsen en één voor mantel-
zorgers. 
Met de vragenlijsten werden gegevens verzameld over de ervaringen die huisartsen en 
mantelzorgers hebben met de zorg aan kwetsbare ouderen. De uitkomsten hiervan staan 
beschreven in dit hoofdstuk. 
 
 

4.1 Ervaringen van huisartsen met de klinisch geriater  
 
Kenmerken van deelnemende huisartsen 
Bij de steekproeftrekking was onderscheid gemaakt tussen huisartsen die in een regio 
gevestigd zijn met ‘Good practice’ afdelingen klinische geriatrie en die veel verwijzen 
naast huisartsen die weinig verwijzen (zoals de klinisch geriaters in die regio’s dat op-
gegeven hebben). De derde groep huisartsen komt uit regio’s met ‘Low or no practice’ 
klinische geriatrie. Bij deze laatste regio zullen de ervaringen vooral gaan over de huisarts 
of andere (orgaan)specialisten, omdat dezen de zorg voor de oudere patiënten op zich 
nemen. Deze indeling van de huisartsen komt in veel tabellen steeds terug. 
 
Tussen de groepen huisartsen bestaan geen significante verschillen (tabel 4.1). Bijna 60% 
van de huisartsen is man, ze zijn gemiddeld 50 jaar oud en werken ongeveer 18 jaar als 
huisarts. De gemiddelde omvang van hun werkweek is 0,8 fte. De veel verwijzende huis-
artsen uit de ‘good practice’ regio’s zijn gemiddeld iets ouder en werken ook iets langer. 
 
 
Tabel 4.1: Kenmerken van huisartsen 
 
 Good practice regio 

 
veel verwijzend

(N=53)
weinig/niet verwijzend

(N=41)

Low or no 
practice regio 

 (N=49) 

Totaal

(N=143)
Sekse: % man1 58,5% 58,5% 59,1% 58,7%
Gemiddelde leeftijd2 51,0 49,2 49,4 49,9
Gemiddelde aantal jaren als huisarts2 19,1 18,1 17,9 18,4
Gemiddelde fte werkzaam2 0,8 0,8 0,8 0,8
 

1 Getoetst met chi-kwadraat toets. 
2 Getoetst een ANOVA. 
 
 
Verwijzen naar de klinisch geriater 
Van de huisartsen die in de afgelopen twee jaar minder dan 15 keer hebben verwezen 
naar klinisch geriaters is driekwart redelijk bekend met klinische geriatrie en de overigen 
zijn vrijwel allemaal zeer bekend ermee (tabel 4.2). Bij degenen die vaker dan 15 keer 
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hebben verwezen in de afgelopen twee jaar is drie kwart zeer bekend met klinische 
geriatrie. 
 
 
Tabel 4.2: Bekendheid met klinisch geriaters en aantal verwijzingen naar klinisch 

geriaters door huisartsen in afgelopen twee jaar 
 

Aantal verwijzingen 
nooit minder dan 15 keer  15 keer of meer 

Bekendheid 

N % N %  N % 
Helemaal niet bekend 1 7,1 1 1,3  0 0 
Redelijk bekend 12 85,7 61 78,2  7 22,6 
Zeer bekend 1 7,1 16 20,5  24 77,4 
 
 
Van de ‘low practice regio’s’ is 27% van de huisartsen zeer bekend met dit specialisme. 
Bij de veel verwijzende huisartsen in‘good practice’ regio’s is ruim 45% van de huis-
artsen zeer bekend met de klinische geriatrie. Van de weinig of niet verwijzende huis-
artsen uit de ‘good practice’regio’s is 24% zeer bekend met klinisch geriaters (tabel 4.2a). 
 
 
Tabel 4.2a: Bekendheid met klinisch geriaters en gevestigd in good of low (of no) 

practice regio 
 

Type regio 
good practice* 

regio (veel 
verwijzende 
huisartsen) 

good practice*
(weinig/niet 
verwijzende 
huisartsen)

low or no 
practice*

regio

 totaal
Bekendheid 

N % N % N %  N %
Helemaal niet bekend 0 0 1 2,7 1 2,4  2 1,6
Redelijk bekend 25 54,4 27 73,0 29 70,7  81 65,3
Zeer bekend 21 45,6 9 24,3 11 26,8  41 33,1
            
Totaal 46 100,0 37 100,0 41 100,0  124 100,0
 
* Bij good en low or no practice gaat het hierbij om de aanwezigheid van klinisch geriaters in de regio die 

werken volgens het geriatrisch model. 
 
 
In tabel 4.2b is gekeken naar het aantal verwijzingen dat huisartsen aan hebben gegeven 
in de vragenlijst. Dit is weer ingedeeld naar de drie regio’s. Doordat in de ‘good practice’ 
regio het aantal verwijzingen opgegeven is door de klinisch geriatrische afdeling, kan dit 
aantal dus verschillen. In de ‘good practice’ regio’s hebben maar weinig huisartsen nog 
nooit verwezen naar een klinisch geriater (tabel 4.2b). In de ‘low of no practice’ regio’s 
heeft bijna een vijfde van de huisartsen nog nooit naar deze specialist verwezen, maar ook 
meer dan 60% heeft in de afgelopen twee jaar 15 keer of minder verwezen. 
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Tabel 4.2b: Aantal verwijzingen naar klinisch geriaters door huisartsen in good practice 
of low (of no) practice regio 

 
Type regio 

good practice* 
regio (veel 

verwijzende 
huisartsen) 

good practice*
(weinig/niet 
verwijzende 
huisartsen)

low or no 
practice*

regio

 totaal
Aantal verwijzingen 

N % N % N %  N %
Nooit 2 3,8 3 7,5 10 20,4  15 10,6
Minder dan 15 keer 28 52,8 33 82,5 31 63,3  92 64,8
15 keer of meer 23 43,4 4 10 8 16,3  35 24,7
            
Totaal 53 100,0 40 100,0 49 100,0  142 100,0
 
* Bij good en low or no practice gaat het hierbij om de aanwezigheid van klinisch geriaters in de regio die 

werken volgens het geriatrisch model. 
 
 
Omstandigheden en motieven voor verwijzing 
De meest genoemde omstandigheid waaronder huisartsen vaker zouden verwijzen naar 
een klinisch geriater is een hoge mate van complexiteit van de multimorbiditeit bij de 
patiënt (tabel 4.3). Vervolgens wordt ook de situatie waarin de huisarts inschat dat de 
eigen expertise niet meer toereikend is, vaak genoemd. Daarnaast verwijst de huisarts ook 
vaker als er twijfels zijn over een psychische component in de multimorbiditeit. Ook 
geeft bijna 28% van de huisartsen die nu minder dan 15 keer verwijzen aan dat zij meer 
zouden verwijzen als er meer klinisch geriaters in de regio aanwezig waar de zij werken 
aanwezig zouden zijn. 
Door huisartsen die minder vaak verwijzen, worden deze omstandigheden relatief vaker 
genoemd dan door degenen die meer verwijzen.  
 
 
Tabel 4.3: Omstandigheden waaronder huisartsen die verwijzen naar de klinisch geriater 

vaker zouden verwijzen naar klinisch geriaters, gerelateerd aan aantal ver-
wijzingen 

 
Aantal verwijzingen 

minder dan 
15 keer 

 15 keer of 
meer

Omstandigheden 

N %  N %
Als er meer informatie bekend is over het werk van de klinisch geriater 6 5,6  0 0
Als ik de patiënten niet meer de tijd of aandacht kan geven die zij nodig hebben 14 13,0  2 3,9
Als er (meer) klinisch geriater(s) in de regio(‘s) waar ik werk aanwezig zijn 30 27,8  5 9,8
Als multimorbiditeit bij patiënten zeer complex is 71 65,7  25 49,0
Als multimorbiditeit van patiënten vraagt om een afweging over de volgorde van 
benodigde specialistische zorg of hulp 34 31,5  13 25,5
Als er twijfels zijn over een mogelijk psychische component in de multimorbi-
diteit bij patiënten 55 50,9  17 33,3
Als mijn expertise niet meer toereikend is om de zorg te bieden die nodig is 63 58,3  25 49,0
Als naast multimorbiditeit ook de sociale context meegewogen moet worden in 
het aanbod van zorg en hulp 20 18,5  14 27,5
Anders 10 9,3  10 19,6
 
* NB. Het % is groter dan 100% omdat meerdere antwoorden mogelijk waren. 
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Meer dan de helft van alle huisartsen vindt de in tabel 4.4 genoemde motieven (erg) 
belangrijk. 
 
 
Tabel 4.4: Motieven bij het doorverwijzen, door huisartsen die verwijzen naar de 

klinisch geriater, gerelateerd aan het aantal verwijzingen naar klinisch 
geriaters 

 
Aantal verwijzingen 

minder dan 
15 keer 

 15 keer of 
meer

Motieven 

N %  N %
De klinisch geriater zorgt voor goede coördinatie van de zorg die verschillende 
medisch specialisten bieden 57 52,8  23 45,1
De klinisch geriater is de deskundige bij het in kaart brengen van complexiteit 
van klachten en de benodigde hulp 84 77,8  30 58,8
De klinisch geriater is ingesteld op de oudere patiënt en heeft voldoende tijd en 
geduld  71 65,7  31 60,8
De klinisch geriater biedt geïntegreerde multidisciplinaire zorg, d.w.z. heeft aan-
dacht voor sociale context en geheugenproblematiek naast somatiek 83 76,9  34 66,7
Voor de patiënt is het belangrijk dat diagnostiek op 1 locatie en in 1 dag plaats-
vindt 72 66,7  30 58,8
Andere reden 3 2,9  2 3,9
 
* NB. Het % is groter dan 100% omdat meerdere antwoorden mogelijk waren. De antwoorden ‘belangrijk en 

erg belangrijk motief’ werden samen genomen. 
 
 
Verwijzingen naar verschillende beroepsgroepen 
In een vergelijking van verwijzingen bij specifieke aandoeningen verwijzen de huisartsen 
vooral naar de klinisch geriater als het bij patiënten gaat om mobiliteitsproblemen en 
vallen, onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren, geheugenproblematiek, 
delier en een combinatie van zorgproblemen bij oudere patiënten (tabel 4.5). 
 
Bij gebruik van veel medicatie tegelijk is de huisarts zelf degene die meestal de behande-
ling op zich neemt. Bij continentieproblemen verwijzen huisartsen vooral naar de orgaan-
specialist en bij somberheid, eenzaamheid of levensfaseproblemen wordt het meest ver-
wezen naar de psychiater. 
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Tabel 4.5: Verwijzingen van huisartsen die naar de klinisch geriater verwijzen naar 
verschillende medische beroepsgroepen, gerelateerd aan het type aandoening 
van patiënten  

 
Beroepsgroepen Typen aandoeningen 

n.v.t. (volledig 
zelf behandeld)

%

klinisch 
geriater

%

psychiater

%

internist

%

orgaan-
specialist 

% 

andere be-
roepsgroep

%
Mobiliteitsproblemen en vallen  23.2 53.6 0 4,0 20.8 28.8
Continentieproblemen 22.6 4.8 0 0.8 73.4 15.3
Polyfarmacie, ofwel het gebruiken 
van veel medicijnen tegelijkertijd  54.3 43.3 0.8 14.2 1.6 3.2
Somberheid, eenzaamheid en 
levensfase problematiek  28.4 26.8 55.1 0 0.8 17.3
Onverklaarde achteruitgang in het 
dagelijks functioneren  8.7 78.6 1.6 19.1 4.8 4.8
Geheugenproblematiek  5.5 70.9 18.1 0 12.6 15.8
Delier, ofwel acute verwardheid  20.8 56,0 18.4 27.2 4 7.2
Een van bovenstaande in combinatie 
met zorgproblemen  12.6 68.1 1.7 7.6 1.7 12.6
Ondervoeding 31,0 23.0 1.8 35.4 6.2 21.2
Anders 0 50,0 25,0 0 0 0
 
* NB. Het % is groter dan 100% omdat meerdere antwoorden mogelijk waren. 
 
 

4.2 Positie en rol van de klinisch geriater en van de huisarts bij oudere patiënten 
met multimorbiditeit 
 
In deze paragraaf wordt meer aandacht besteed aan de positie en rol van zowel de klinisch 
geriater als de huisarts. Voor de selectie van huisartsen is onderscheid gemaakt tussen de 
regio’s waar een afdeling klinische geriatrie gevestigd is en regio’s waar geen of slechts 
enkele klinisch geriaters zitten. Daarnaast is in de good practice regio’s ook gekeken naar 
de verschillen tussen huisartsen die veel verwijzen naar een klinisch geriater en huisartsen 
die dit weinig of niet doen (volgens de opgave van de klinisch geriaters in de geselec-
teerde good practice regio’s). De verschillen zijn getoetst met een ANOVA. Wanneer er 
een significant verschil is, dan is dit aangegeven. 
 
Gemiddeld zijn de huisartsen het er mee eens dat de klinisch geriater het aanspreekpunt 
is, wanneer een patiënt opgenomen is in het ziekenhuis (tabel 4.6). Over het algemeen 
zijn er altijd situaties volgens de huisartsen waarop de klinisch geriater aanspreekpunt zou 
moeten zijn. 
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Tabel 4.6: Meningen van huisartsen die verwijzen naar de klinisch geriater, over 
klinisch geriater als aanspreekpunt 

 
Klinisch geriater als aanspreekpunt Meningen huisartsen 1 
 gevestigd in 

good practice* 
regio 

(verwijzend)

gevestigd in good 
practice* regio 

(weinig/niet 
verwijzend) 

 gevestigd in 
low or no* 

practice 
regio’s

 gemiddelde gemiddelde  gemiddelde
De klinisch geriater is aanspreekpunt als de patiënt is 
opgenomen in het ziekenhuis  3,9 3,9 

 
3,8

De klinisch geriater blijft aanspreekpunt na ontslag van 
de patiënt uit het ziekenhuis  3,1 3,3 

 
2,7

De klinisch geriater is aanspreekpunt bij regelmatig 
poliklinisch bezoek in het ziekenhuis  3,5 3,4 

 
3,5

De klinisch geriater is in geen enkele situatie 
aanspreekpunt  1,5 1,7 

 
1,9

 

1 Gemeten op 5-punts schaal: 1 = mee oneens; 5 = mee eens. 
* Bij Good en Low or no practice gaat het hierbij om de aanwezigheid van klinisch geriaters in de regio die 

werken volgens het geriatrisch model. 
 
 
Uit tabel 4.7 blijkt dat huisartsen uit de good practice regio’s en de low or no practice 
regio’s niet veel verschillen in mening over de rol van de huisarts. De klinisch geriater 
heeft volgens hen niet als eerste de taak bij een verwijzing om te beoordelen door wie de 
patiënt het beste kan worden behandeld. Wel vinden ze dat de patiënt uitgangspunt van de 
zorg moet zijn en dat de patiënt zijn zorgervaringen kan delen met orgaanspecialisten 
naast de klinisch geriater. De veel verwijzende huisartsen uit de good practice regio’s 
geven net iets vaker aan dat de taken van de klinisch geriater duidelijk zijn. Het verschil 
is echter niet significant. 
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Tabel 4.7 Meningen van huisartsen die verwijzen naar de klinisch geriater over rol van 
de klinisch geriater 

 
Rol van de klinisch geriater Meningen huisartsen 1 
 gevestigd in 

good practice* 
regio 

(verwijzend)

gevestigd in good 
practice* regio 

(weinig/niet 
verwijzend) 

 gevestigd in 
low or no* 

practice 
regio’s

 gemiddelde gemiddelde  gemiddelde
Bij verwijzing van patiënten boven de 70 jaar, zou 
altijd eerst een klinisch geriater moeten beoordelen 
door wie de patiënt het beste kan worden behandeld 2,0 2,0 

 

2,2
Een klinisch geriater hoeft alleen te worden inge-
schakeld bij ouderen die zowel lichamelijke als 
psychische problemen hebben 2,4 2,2 

 

2,3
Een klinisch geriater houdt beter in de gaten dat alle 
medische disciplines met elkaar samenwerken 3,3 3,5 

 
3,2

De geriatrische manier van werken kost veel tijd en is 
te duur 2,5 2,6 

 
2,4

De patiënt (en zijn omgeving) moet uitgangspunt van 
de zorg zijn  4,5 4,5 

 
4,6

Het is belangrijk dat de patiënt zijn ervaringen kan 
delen met orgaanspecialisten naast de klinisch geriater 3,4 3,6 

 
3,6

Het is een goede zaak dat de klinisch geriater fungeert 
als aanspreekpunt tussen ziekenhuis en huisarts 3,4 3,4 

 
3,3

De taken van de klinisch geriater zijn duidelijk  3,7 3,4  3,4
 

1 Gemeten op 5-punts schaal: 1 = mee oneens; 5 = mee eens. 
* Bij Good en Low or no practice gaat het hierbij om de aanwezigheid van klinisch geriaters in de regio die 

werken volgens het geriatrisch model. 
 
 
In tabel 4.8 is een beeld geschetst van de rol van de klinisch geriater ten opzichte van de 
huisarts. Over het algemeen zijn de huisartsen uit alle drie de groepen het eens met de 
stellingen die hier besproken worden.  
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Tabel 4.8: Belang van de rol van klinisch geriaters in de relatie met huisartsen (naar de 
mening van huisartsen die verwijzen naar de klinisch geriater) 

 
Rol van de klinisch geriater in relatie met huisartsen Meningen huisartsen 1 
 gevestigd in 

good practice* 
regio 

(verwijzend)

gevestigd in good 
practice* regio 

(weinig/niet 
verwijzend) 

 gevestigd in 
low or no* 

practice 
regio’s

 gemiddelde gemiddelde  gemiddelde
De klinisch geriater heeft een consulterende rol naar de 
huisarts  4.2 4.3 

 
4.1

De klinisch geriater kan patiënten klinische zorg bieden 
onder niet hospitaliserende omstandigheden als dit 
nodig is voor de combinatie van diagnose stellen en 
zorg  4.1 4.2 

 

4.1
De klinisch geriater is ondersteunend bij de taak van 
huisartsen in de ketenzorg  3.8 3.7 

 
3.7

De klinisch geriater overlegt met huisartsen die 
regelmatig patiënten verwijzen  3.8 3.8 

 
3.8

 

1 Gemeten op 5-punts schaal: 1 = mee oneens; 5 = mee eens. 
* Bij Good en Low or no practice gaat het hierbij om de aanwezigheid van klinisch geriaters in de regio die 

werken volgens het geriatrisch model. 
 
 
Huisartsen vinden dat zij de aangewezen persoon zijn om aan case finding te doen bij 
patiënten die thuis verblijven (tabel 4.9). Bijna alle huisartsen zijn het hier helemaal mee 
eens. Ook moeten huisartsen zelf de sturende rol naar medisch specialisten hebben en als 
aanspreekpunt fungeren na ontslag uit het ziekenhuis. Alleen over de behandeling na 
ontslag uit het ziekenhuis zijn de huisartsen het iets minder sterk eens.  
 
 
Tabel 4.9: Meningen van huisartsen die verwijzen naar de klinisch geriater over de rol 

van de huisarts bij oudere patiënt met multimorbiditeit 
 
Rol van de huisarts Meningen huisartsen 1 
 gevestigd in 

good practice* 
regio 

(verwijzend)

gevestigd in good 
practice* regio 

(weinig/niet 
verwijzend) 

 gevestigd in 
low or no* 

practice 
regio’s

 gemiddelde gemiddelde  gemiddelde
De huisarts heeft een rol in case finding bij patiënten 
die thuis verblijven 4.8 4.7 

 
4.5

De huisarts heeft een blijvend sturende rol naar andere 
medisch specialisten 4.7 4.7 

 
4.5

De huisarts neemt na ontslag uit het ziekenhuis de 
behandeling in geheel over 4.0 3.8 

 
3.9

De huisarts is aanspreekpunt voor de patiënt na ontslag 
uit het ziekenhuis 4.6 4.6 

 
4.5

 

1 Gemeten op 5-punts schaal: 1 = mee oneens; 5 = mee eens. 
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4.3 Ervaringen van huisartsen met aspecten van de zorg aan ouderen 
 
In deze paragraaf komen de ervaringen van huisartsen naar voren met belangrijke aspec-
ten van de zorg aan ouderen. 
 
Uit tabel 4.10 blijkt dat vooral begrip van de arts voor de levensfase en omstandigheden 
van de oudere belangrijk gevonden worden. Daarnaast vinden huisartsen de overige 
aspecten ook belangrijk.  
 
 
Tabel 4.10: Belang van aspecten van medische zorg aan kwetsbare ouderen volgens 

huisartsen 
 

Meningen huisartsen 1 Aspecten bij medisch specialistische zorg aan 
kwetsbare ouderen gevestigd in 

good practice* 
regio 

(verwijzend)

gevestigd in good 
practice* regio 

(weinig/niet 
verwijzend) 

 gevestigd in 
low or no* 

practice 
regio’s

 gemiddelde gemiddelde  gemiddelde
Begrip van de arts voor de levensfase en 
omstandigheden waarin de oudere verkeert. 4.5 4.8 

 
4.5

Een poliklinische setting die is aangepast aan het tempo 
en de mogelijkheden van de oudere mens 4.4 4.5 

 
4.4

Geïntegreerde zorg (vakgebiedoverstijgend), waar 
sociale context en geheugenproblematiek in mee-
genomen wordt 4.5 4.6 

 

4.4
Een goede balans tussen de kwaliteit van leven die een 
behandeling geeft en de belasting voor de patiënt 4.6 4.7 

 
4.5

Eenduidigheid voor de patiënt over wie eerste 
aanspreekpunt is 4.3 4.5 

 
4.2

 
1 Gemeten op 5-punts schaal: 1 = mee oneens; 5 = mee eens. 
* Bij Good en Low or no practice gaat het hierbij om de aanwezigheid van klinisch geriaters in de regio die 

werken volgens het geriatrisch model. 
 
 
In tabel 4.11 wordt de bijdrage van de klinisch geriater naast de bijdrage van vakspecia-
listen bekeken. Huisartsen zien de bijdrage van de klinisch geriater als iets belangrijks. In 
de good practice regio’s wordt dit vaker benadrukt dan in de low of no practice regio’s en 
vooral als het gaat om een betere behandeling door overzicht en coördinatie (p<0,05). 
Tussen de weinig/niet verwijzende huisartsen in de good practice regio’s en low or no 
practice regio’s bestaat ook een significant verschil als het gaat om de coördinatie van het 
behandelplan voor ouderen met multimorbiditeit en inzicht in de complexiteit van klach-
ten en de sociale context van de patiënt. De weinig/niet verwijzende huisartsen vinden dit 
belangrijker dan de huisartsen gevestigd in de low or no practice regio’s. 
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Tabel 4.11: Belang van bijdragen klinisch geriaters naast vakspecialisten in het 
ziekenhuis, naar de mening van huisartsen 

 
Meningen huisartsen 1 Bijdragen van de klinisch geriater ten opzichte van 

andere vakspecialisten gevestigd in 
good practice* 

regio 
(verwijzend)

gevestigd in good 
practice* regio 

(weinig/niet 
verwijzend) 

 gevestigd in 
low or no* 

practice 
regio’s

 gemiddelde gemiddelde  gemiddelde
Coördinatie van het behandelplan voor ouderen met 
multimorbiditeit.  4.1 

 
4.33 

 
4.03

Inzicht in de complexiteit van klachten en de sociale 
context van de patiënt (zelfredzaamheid)  4.2 

 
4.33 

 
4.03

Begrip voor de levensfase en behoeften van oudere 
patiënten  4.3 

 
 4.4 

 
 4.1 

Benadering van patiënt aangepast aan diens 
beperkingen  4.3 

 
 4.3 

 
 4.1 

Betere behandeling door overzicht en coördinatie op de 
gecompliceerde multipathologie bij veel ouderen 4.44

 
4.54 

 
4.14

Diagnostiek op 1 locatie en in 1 dag  4.1   3.8   4.0 
Een afweging kunnen maken tussen de kwaliteit van 
leven die een behandeling geeft en de belasting voor de 
patiënt  4.4 

 

 4.3 

 

 4.1 
Respectvol contact met de patiënt   4.4   4.4   4.1 
 

1 Gemeten op 5-punts schaal: 1 = mee oneens; 5 = mee eens. 
2  Verschillen zijn significant tussen good practice verwijzend en low or no practice regio’s p<0,05. 
3  Verschillen zijn significant tussen good practice weinig/niet verwijzend en low or no practice regio’s 

p<0,05. 
4  Verschillen zijn significant tussen alle drie de regio’s p<0,05. 
* Bij Good en Low or no practice gaat het hierbij om de aanwezigheid van klinisch geriaters in de regio die 

werken volgens het geriatrisch model. 
 
 

4.4 Ervaringen van mantelzorgers met klinisch geriaters en aspecten van de zorg 
aan ouderen 
 
In deze paragraaf worden de bevindingen van mantelzorgers beschreven. Vanwege een 
relatief laag aantal mantelzorgers (N=40) dat meewerkte, is het vooral een beschrijvend 
verhaal geworden. Dat wil zeggen dat de resultaten niet gezien kunnen worden als alge-
meen geldend voor mantelzorgers. Toch geven de data de mogelijkheid om wat uit-
gebreider te beschrijven wat mantelzorgers denken over klinisch geriaters en zorg aan 
ouderen. 
 
Achtergrond 
In tabel 4.12 staan enkele gegevens over de mantelzorgers die gerespondeerd hebben. 
Daarnaast blijkt uit de vragenlijsten dat de meeste mantelzorgers die respondeerden voor 
hun (schoon)ouders en een iets kleiner deel voor hun partners zorgt. Bijna alle mantel-
zorgers helpen bij het bezoeken van familie, artsen en winkels en het geven van emotio-
nele steun en toezicht. De patiënten die zij verzorgen hebben meerdere lichamelijke 
problemen en ook psychische problemen. Dit wil niet zeggen dat dit de grootste groep is 
waar mantelzorg aan geleverd wordt. Wellicht is deze groep hier groot omdat aan de 
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huisarts gevraagd is, de vragenlijst door te sturen aan mantelzorgers die zorgen voor 
personen met meervoudige morbiditeit. 
 
 
Tabel 4.12: Kenmerken van mantelzorgers 
 
Kenmerken  Mantelzorgers

N=40
Sekse: % vrouw 80%
Gemiddelde leeftijd 59,2
Gemiddeld aantal uur per week zorg als mantelzorger 16,3
 
 
Bekend met de klinisch geriater 
De helft van de mantelzorgers was nog nooit meegegaan met een bezoek aan de klinisch 
geriater, tegenover vijftien die hier weleens waren geweest. Ongeveer de helft van de 
respondenten wist wel dat er een klinisch geriater in de omgeving werkte. De meesten 
hiervan vinden de klinisch geriater ook goed bereikbaar. 
 
Van de respondenten was de helft (17) redelijk bekend met het werk van een klinisch 
geriater. Drie mantelzorgers gaven aan dat zij zeer bekend waren met de klinisch geriater 
en veertien helemaal niet. 
 
Zorg voor ouderen 
Net zoals uit de groepsgesprekken met mantelzorgers blijkt, zijn sommigen tevreden over 
de zorg aan ouderen, terwijl anderen ontevreden zijn.  
De belangrijkste aspecten in de zorg vonden de mantelzorgers: het begrip van de arts voor 
de levensfase en de omstandigheden waarin de oudere verkeert en een goede balans tus-
sen enerzijds de verlichting van klachten die een behandeling geeft en anderzijds de be-
lasting van die behandeling. 
De mantelzorgers gaven aan dat uitleg over het medicijngebruik, advies over de aanvraag 
van hulpmiddelen, advies over de keuzen over behandeling als de patiënt zelf niet wil of 
kan kiezen en advies over wat de patiënt kan en mag voor hen erg belangrijk ter onder-
steuning zijn. Daarnaast vonden zij ondersteuning, zoals ontlasting van de thuissituatie en 
aandacht voor wat de mantelzorger aankan, belangrijk. 
 
De rol van de klinisch geriater, huisarts en andere medisch specialisten 
De meeste mantelzorgers vonden dat de klinisch geriater ingesteld was op de oudere 
patiënt en voldoende tijd en geduld had en dat de klinisch geriater niet alleen aandacht 
voor lichamelijke problemen had, maar ook voor de situatie van de patiënt en voor 
klachten op bijvoorbeeld het gebied van het geheugen. De meeste mantelzorgers vinden 
net als de huisartsen dat de klinisch geriater het aanspreekpunt in het ziekenhuis is, toch 
vinden ook veel mantelzorgers net als in de groepsgesprekken dat de huisarts het aan-
spreekpunt blijft. Veel mantelzorgers vinden ook dat de huisarts degene is die het advies 
moet geven bij belangrijke beslissingen en dat de patiënt (en zijn omgeving) het uitgangs-
punt van de zorg moeten zijn. De mantelzorgers dichten de huisarts toch de grootste rol 
toe als het gaat om de zorg voor ouderen. Zij moeten van de patiënten die thuis verblijven 
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de toestand goed in de gaten houden, een sturende rol naar medisch specialisten hebben 
en het aanspreekpunt voor de patiënt zijn na ontslag uit het ziekenhuis. 
De klinisch geriater kan volgens de meeste mantelzorgers een flinke bijdrage leveren 
naast andere specialisten. Dit gaat dan met name om een afweging tussen de kwaliteit van 
leven die een behandeling geeft en de belasting voor de patiënt, het begrip voor de 
levensfase en behoeften van oudere patiënten en het inzicht in de complexiteit van 
klachten en de situatie van de patiënt (zelfredzaamheid). 
 
 

4.5 Conclusie 
 
Vrijwel alle huisartsen zijn redelijk tot zeer bekend met de klinisch geriater en de meeste 
daarvan hebben meerdere keren verwezen naar een klinisch geriater. In de ‘good practice’ 
regio’s wordt vaker verwezen naar klinisch geriaters. Vooral als het gaat om een hoge 
mate van complexiteit van multimorbiditeit wordt verwezen en dit zou ook een reden 
voor huisartsen zijn om vaker te gaan verwijzen naar een klinisch geriater. Ten opzichte 
van huisartsen in low practice regio’s waarderen huisartsen in de good practice regio’s 
significant meer, een betere behandeling door overzicht en coördinatie, onafhankelijk van 
veel of weinig verwijzen naar de klinisch geriater.  
Huisartsen verwijzen daarnaast het vaakst naar een klinisch geriater ten opzichte van 
andere medisch specialisten als het gaat om onverklaarbare achteruitgang en 
geheugenproblematiek. Daarnaast wordt ook vaak verwezen bij mobiliteitsproblemen en 
vallen en delier.  
De huisartsen zijn over het algemeen positief over de klinisch geriater. Zij zien de rol van 
deze echter wel beperkt tot de tijd dat de patiënt in het ziekenhuis is opgenomen of 
frequent naar de klinisch geriater gaat. De huisarts wil dan graag op de hoogte blijven en 
een stem hebben in de behandelplannen. 
 
Bij mantelzorgers ligt dit iets anders, omdat zij minder vaak ervaring hebben met de 
klinisch geriater. Veel mantelzorgers hangen sterk aan de huisarts, waarschijnlijk ook 
omdat daar het meeste contact mee is. Zij zien echter zeker voordelen in de aanpak waar-
op klinisch geriaters zich profileren en bij ervaring met een klinisch geriater zijn ze eigen-
lijk altijd wel tevreden over de verleende zorg. 
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5 Discussie en aandachtspunten 
 
 
 
Discussie 
De eerste vraagstelling van dit onderzoek was: 
“Welke aspecten van de zorg, waaronder aspecten van het ‘geriatrisch model’, worden 
door huisartsen en mantelzorgers als belangrijk aangemerkt voor de medisch-specialisti-
sche zorg voor oudere patiënten met multimorbiditeit?” 
De belangrijkste kenmerken van het geriatrisch model zijn: 
 de integrale benadering van ziekteverschijnselen en beperkingen,  
 benadering van de patiënt is gericht op het behoud of herstel van zelfredzaamheid,  
 een multidisciplinaire werkwijze. 

Kijken we naar hetgeen door de huisartsen als het belang van de klinische geriatrie wordt 
benadrukt, dan zien we dat huisartsen aansluiten bij het eerste punt. De integrale be-
nadering wordt erkend door huisartsen want in hun verwijzingen naar de klinisch geriater 
benadrukken zij, dat zij vooral verwijzen als er sprake is van multimorbiditeit. Zij zien de 
klinisch geriater ook als degene die de complexiteit van klachten in kaart kan brengen. 
Toch vinden huisartsen niet dat bij een verwijzing van een oudere patiënt altijd de 
klinische geriater zou moeten beoordelen door wie de patiënt het best behandeld kan 
worden.  
Het tweede aspect van het geriatrisch model (behoud van zelfredzaamheid van de patiënt) 
is bij de huisartsen niet precies in deze bewoordingen aan de orde gesteld. Huisartsen 
beamen het aspect van de zelfredzaamheid in die zin dat zij het zeer eens zijn met de 
stelling dat de klinisch geriater aansluit bij behoeften en levensfase van ouderen en daar 
de benadering van de patiënt op afstemt en bij het feit dat veel wordt verwezen als sprake 
is van een onverklaarbare achteruitgang. Mantelzorgers kunnen vooral de concrete invul-
ling als begeleider van patiënten waarnemen en beoordelen. 
Tenslotte wordt punt drie van het geriatrisch model door huisartsen ondersteund, namelijk 
de taak van de klinisch geriater in de multidisciplinaire werkwijze en ook zijn coördine-
rende rol daarin, vooral in good practice regio’s. De huisartsen zien de rol van de klinisch 
geriater wel beperkt tot de tijd dat de patiënt in het ziekenhuis is opgenomen, of frequent 
naar de klinisch geriater gaat. Ook willen huisartsen graag op de hoogte blijven en een 
stem hebben in de behandelplannen. 
 
Bij mantelzorgers wordt het punt van de integrale benadering van ziektebeelden vooral 
gezien in termen van de praktische voordelen die eruit voortvloeien, zoals het feit dat ze 
met één arts, de klinisch geriater over alle klachten kunnen praten. Dit in tegenstelling tot 
de gesprekken met orgaanspecialisten, waarin meestal slechts dat deel van de problemen 
besproken wordt waar de betreffende specialist over gaat. Het feit dat de klinisch geriater 
centraal aanspreekpunt is in het ziekenhuis, zien mantelzorgers wel als een belangrijke 
verbetering.  
De zienswijze op de multidisciplinaire werkwijze komt bij mantelzorgers naar voren in 
het feit dat zij het belangrijk vinden dat de klinisch geriater inzicht heeft in de complexi-
teit van de klachten van patiënten. En ook in het feit dat de klinisch geriater een goede 
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afweging kan maken omtrent de balans tussen kwaliteit van leven die voorkomt uit en 
behandeling en de belasting van die behandeling. 
 
De tweede vraagstelling van dit onderzoek was: 
“Worden de genoemde aspecten van zorg (met name kenmerken van het geriatrische 
model) door huisartsen en mantelzorgers bij klinisch geriaters vaker ervaren dan bij 
andere aanbieders van zorg voor ouderen met multimorbiditeit?” 
In het algemeen wordt de specifieke bijdrage van de klinisch geriater erkend door huis-
artsen, voor zover het, de coördinerende rol in het ziekenhuis, het inzicht in de complexi-
teit van klachten en ook de patiëntgerichte benadering door rekening te houden met de 
behoeften en levensfase van de oudere patiënten betreft. Voor huisartsen lijkt vooral de 
afstemming van de grens in verantwoordelijkheden tussen huisartsen en klinisch geriaters 
nog wel een punt van aandacht. Bij opname in het ziekenhuis zien huisartsen de klinisch 
geriater vooral als aanspreekpunt voor de patiënt, maar na ontslag uit het ziekenhuis zien 
zij de huisarts weer als belangrijkste aanspreekpunt. In deze afstemming is dus winst te 
boeken door communicatie over en weer. 
 
Voor de mantelzorgers die in dit onderzoek benaderd werden, speelt de huisarts een be-
langrijke rol als contactpersoon. Deels omdat ongeveer de helft van de mantelzorgers niet 
of nauwelijks bekend is met de klinisch geriater, maar ook omdat zij de huisarts een 
centrale rol toekennen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Zij kennen deze rol aan 
de huisarts toe omdat deze vaak beter bekend is met de thuissituatie en omdat hij de 
patiënten al langere tijd ziet en daarmee een stuk voorgeschiedenis kent. Met name in de 
groepsgesprekken bleek dat deze centrale rol van de huisarts wel verschuift naar de 
klinisch geriater naarmate de patiënt meer en vaker naar het ziekenhuis gaat, waarbij de 
ziekenhuiszorg vanuit de klinische geriatrie gecoördineerd wordt.  
 
Aandachtspunten 
Op basis van de discussie naar aanleiding van de vraagstellingen in dit onderzoek kunnen 
zowel voor de relatie tussen de klinisch geriaters met de huisartsen als met de mantel-
zorgers enkele punten van aandacht genoemd worden. 
 
Aandachtspunten over de relatie met huisartsen 
1. Het is belangrijk dat er wordt nagedacht over de afstemming tussen klinisch geriaters 

en huisartsen wat betreft hun verantwoordelijkheden ten aanzien van deze patiënt-
groep ouderen met multimorbiditeit. 

2. Een tweede punt betreft de communicatie tussen beide beroepsgroepen. Huisartsen 
geven aan dat zij graag informatie willen krijgen over de behandeling(en) in het 
ziekenhuis. 

3. Na ontslag uit het ziekenhuis is zorgvuldige overdracht naar de huisarts en andere 
zorgverleners in de eerste lijn van belang betreffende revalidatie en stimulering van 
de zelfredzaamheid. Dit vooral om resultaten die door de afdeling klinische geriatrie 
bereikt zijn (in bijvoorbeeld de mate van zelfredzaamheid) ook in de thuissituatie 
voor patiënten te behouden. 
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Aandachtspunten over de relatie met mantelzorgers 
1. Niet alle mantelzorgers zijn bekend met het werk van de klinisch geriater. Mantel-

zorgers die de klinische geriatrie wel kennen, zijn vaak positief over de steun en de 
facilitering die deze afdeling biedt. Er zou door middel van voorlichting meer be-
kendheid gegeven kunnen worden aan het werk van klinisch geriatrische afdelingen, 
zeker in plaatsen met een ziekenhuis dat een dergelijke afdeling heeft.  

2. Mantelzorgers verwoorden de voordelen van klinische geriatrie meestal in termen van 
faciliteiten (1 arts als aanspreekpunt, alle afspraken in het ziekenhuis op een dag), 
maar de specifieke deskundigheid van een klinisch geriater naast andere specialisten 
blijft vaag. Deze inhoudelijke vertaling naar het geriatrisch model is voor hen moei-
lijk te maken. 

3. Veel mantelzorgers beschouwen de huisarts als centraal aanspreekpunt, ook als 
degene die advies moet geven bij belangrijke beslissingen. Dit punt raakt weer aan 
het aandachtspunt dat al bij de huisartsen genoemd werd. Het moet duidelijk zijn wie 
verantwoordelijk is voor welk deel van de zorg aan ouderen met multimorbiditeit. 

 
Beperkingen van dit onderzoek 
Op de van tevoren bedachte methodiek is op een aantal punten afgeweken. Dit heeft 
gevolgen gehad voor het onderzoek. In de eerste fase van de belangmeting bleek het 
moeilijk om gegevensverzameling via de twee beoogde middelen te realiseren. Bij de 
huisartsen kwam alleen de internetdiscussie tot stand en bleef de groepsdiscussie van-
wege het gebrek aan respons achterwege. De huisartsen die meegewerkt hebben, hebben 
bijna alle stellingen beantwoord, waardoor deze resultaten wel te gebruiken zijn. On-
duidelijk is echter of de meewerkende huisartsen juist huisartsen zijn geweest die veel 
ervaring hebben met de klinisch geriater.  
Bij de mantelzorgers was het mogelijk voor de groepsdiscussies via de afdelingen klini-
sche geriatrie mantelzorgers te werven die bekend zijn met klinische geriatrie. Via het 
Steunpunt Mantelzorg in Utrecht lukte het ook een groepsdiscussie te organiseren waar 
mantelzorgers aanwezig waren die de klinische geriatrie niet kennen. Internetdiscussies 
met mantelzorgers konden niet georganiseerd worden, vanwege een grote tijdsdruk en 
omdat e-mailadressen van veel mantelzorgers niet bekend bleken te zijn. Bovendien 
bleken groepsgesprekken een geschikte vorm, omdat hier interactie mogelijk was, waar-
door uitleg gegeven kon worden over begrippen, maar ook om meer uitleg en verduide-
lijking gevraagd kon worden over de meningen en ervaringen waarover de mantelzorgers 
vertelden. Daarnaast zijn ook individuele gesprekken gevoerd. Dit is gedaan vanuit een 
pragmatische overweging. In deze gesprekken kon niet geprofiteerd worden van de 
interactievoordelen zoals dat in groepsgesprekken mogelijk was. Deze gesprekken waren 
wel intensiever en werden minder beheerst door tijd, waardoor op stellingen dieper in-
gegaan kon worden. 
Zodoende werden er in de eerste fase voldoende gegevens verzameld om een schriftelijke 
enquête voor huisartsen en mantelzorgers te ontwikkelen. 
 
In de fase van de ervaringsmeting was de respons laag. Bij de onderzoeksopzet was dit al 
voorzien. Het betekent wel dat de gegevens van deze rapportage niet generaliseerbaar 
zijn. De opzet van het onderzoek was ook niet bedoeld om de resultaten te kunnen 
generaliseren, omdat gekozen is voor twee uiterste groepen en deze te vergelijken. De 
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uitkomsten voor de regio’s die hier niet invallen, kunnen dus niet gegeven worden. De 
resultaten kunnen beschouwd worden als een oriëntatie op aandachtspunten voor toe-
komstig beleid vanuit de klinische geriatrie. Uitvoeriger onderzoek onder huisartsen, 
mantelzorgers en eventueel andere zorgaanbieders en ook patiënten is wenselijk om na te 
gaan voor welke groepen en aantallen de aandachtspunten van belang zijn. 
 
In de benadering van mantelzorgers was het lastig om het geriatrisch model te operatio-
naliseren naar terminologie die voor mantelzorgers duidelijk en relevant is. Bij de opstel-
ling van de vragenlijst is daar wel rekening mee gehouden en de lijst werd ook door 
mantelzorgers vooraf bekeken, maar het is mogelijk dat er toch nog lastig jargon in staat. 

38 De waarde van de klinische geriatrie volgens huisartsen en mantelzorgers, NIVEL 2009 



Literatuur 
 
 
 
Dautzenberg PLJ, Rijn CA van, Schaaf JH (2008) Het geriatrisch model als inspiratiebron. Tijdschr Gerontol 
Geriatr 2008: 39, 38-40. 

Ellis G, Langhorne P (2005) Comprehensive geriatric assessment for older hospital patients. 

Gezondheidsraad (2008) Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbidi-
teit. Den Haag, Gezondheidsraad. 

Graats T de, Slaets JPJ Schildkamp HThA, Braak GJ ter, Schuylenberg L van, Albersnagel-Thijssen EPL 
(2008) Meer dan gezondheid. Ouderenzorg vereist een integrale visie en opleiding. Medisch Contact, 63:13, 
554-557. 

Hansen J, Velden LFJ van der, Hingstman L (2005) Behoefteraming klinische geriatrie 2004-2015/2020. 
Utrecht, NIVEL. 

Heijmans MJWM, Rijken PM, Schellevis FG, Bos GAM van den (2003) Meer dan een ziekte. De gevolgen 
van comorbiditeit vanuit het perspectief van chronisch zieken en gehandicapten. Utrecht/Amsterdam/Bilt-
hoven: NIVEL/AMC/RIVM. 

Koopmans RTCM, Schers HJ (2008) Heel de oudere. Echte innovatie van ouderenzorg vraagt om paradigma-
verandering. Medisch Contact, 63:13, 558-560. 

Kvale S. (1996) Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Langhorne P, Williams BO, Gilchrist W, Howie K.  

Maas PJ van der (2000) De ouderdom komt met chronische gebreken. Vergrijzing, volksgezondheid en de 
vraag naar zorg. Medisch Contact, 55:13. 

Melis RJF (2008) Caring for vulnerable older people who live in the community. About effective 
interventions and effective methods for their evaluation. Nijmegen, Radboud University. 

NHG (2007) NHG-standpunt Toekomstige Huisartsenzorg ‘Huisartsgeneeskunde voor ouderen’. Utrecht, 
NHG. 

NVKG (2007) Beleidsvisie Nederlandse Vereniging voor klinische Geriatrie. De pioniersjaren voorbij. 
Utrecht, NVKG. 

O’Neill D, Williams B, Hastie I (2003) Ageing and Health in Europe. Ir J Med Sci 2003, 172 (Suppl 3), 49-
51. 

Patton MQ (1990) Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.) Newbury Park, CA: Sage. 

Sixma HJ, Campen C van, Kerssens JJ, Peters L (1998) De QUOTE-vragenlijsten. Kwaliteit van zorg vanuit 
patiëntenperspectief; vier nieuwe meetinstrumenten. Onderzoeksprogramma kwaliteit van zorg. Utrecht, 
NIVEL/ NWO /VWS. 

Slaets JPJ (2000) Het timmermansoog van de geriater. Over oude mensen en een jong specialisme. Medisch 
Contact, 55:13. 

Veer AJE de, Smit MC, Francke AL (2007) Verbreding en vernieuwing van richtlijnen. Ervaringen, wensen 
en verwachtingen ten aanzien van multidisciplinaire richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten. Utrecht, NIVEL. 

Vulto M, Koot JH (2007) Medische ouderenzorg in de toekomst. Anticiperen op ziekte en welbevinden. 
STG/Health Management Forum, Leiden. 

Wind AW, Timmers AP, Assendelft WJJ, Gussekloo J (2007) Het totaalplaatje telt. Complexe ouderenzorg 
vraagt om regisserende huisarts. Medisch Contact, 62:10. 

Wiegers TA, Stubbe JH, Triemstra AHM (2007) Ontwikkeling van een CQ-Index voor verpleeg- en 
verzorgingshuizen en thuiszorg. Kwaliteit van zorg volgens bewoners, vertegenwoordigers en cliënten. 
Utrecht, NIVEL. 

ZonMW (2008) Overzicht Ouderenonderzoek. Inventarisatie ZonMW Projecten. Den Haag, ZonMW. 

De waarde van de klinische geriatrie volgens huisartsen en mantelzorgers, NIVEL 2009 39 



Zwaanswijk M, Tates K, van Dulmen S, Hoogerbrugge PM, Kamps WA, Bensing JM (2007) Young 
patients', parents', and survivors' communication preferences in paediatric oncology: results of online focus 
groups. BMC.Pediatr. 2007;7:35. 

 

40 De waarde van de klinische geriatrie volgens huisartsen en mantelzorgers, NIVEL 2009 



Bijlage 1: Groepsdiscussie en internetdiscussie huisartsen 
 
 
 
De groeps- en internetdiscussies worden inhoudelijk grotendeels op een zelfde manier 
opgezet. In beide situaties zal gewerkt worden met vragen en stellingen waar men op kan 
reageren. De discussies zullen uit twee delen bestaan: een deel waarbij stellingen voor-
gelegd worden en een deel waar op een open vraag gereageerd kan worden. 
 
Mogelijke inleidende tekst: 
Wat “goede medisch specialistische zorg voor oudere patiënten” is en wat “de meerwaar-
de van klinisch geriaters” is, zijn vragen die door verschillende mensen verschillend be-
antwoord worden. Wij willen hier overigens dat u als huisarts in eerste instantie nadenkt 
over de vraag wat goed is voor de patiënt. Maar aspecten die voor u zelf als huisarts 
“goed” of “handig” of “nuttig” zijn, kunnen uiteraard ook indirect van belang zijn voor de 
patiënt. 
 
Stellingen 
Hieronder staan een vijftal stellingen die aan huisartsen worden voorgelegd. 

Stelling: 
1. Een klinisch geriater kan beter de medisch specialistische zorg voor ouderen coördi-

neren dan een huisarts. 
Toelichting: 
Vanwege de positie van de klinisch geriater, die werkzaam is in een ziekenhuis, kan 
deze beter de coördinatie doen tussen alle afdelingen in één ziekenhuis, dan een huis-
arts. 

Stelling: 
2. Een klinisch geriater heeft alleen meerwaarde bij ouderen die zowel somatische als 

psychische problemen heeft. 
Toelichting: 
Zolang er alleen sprake is van somatisch of psychische problemen, zijn “orgaan-
specialisten”, incl. psychiaters beter in staat om de medische zorg te verlenen. 

Stelling: 
3. Een klinisch geriater heeft bij zijn medische zorg, meer dan ‘orgaanspecialisten’ oog 

voor de belastbaarheid van de patiënt en ziet daarom vaker af van invasieve diagnos-
tiek of behandeling. 
Toelichting: 
“Orgaanspecialisten” zijn te vaak gericht op behandeling en genezing en hebben te 
weinig ook voor wat de patiënt nog aankan. 

Stelling: 
4. Het is voldoende als alleen de hele grote ziekenhuizen over een afdeling klinische 

geriatrie beschikken. 
Toelichting: 
Afdelingen klinische geriatrie zijn niet overal nodig. 
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Open Vraag 
Welk aspecten vindt u van belang bij de medisch specialistische zorg aan kwetsbare 
ouderen? 
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Bijlage 2: Voorstel werkvorm groepsdiscussie 
mantelzorgers (belangmeting, 1e fase) 

 
 
 
In de groepsdiscussies wordt inhoudelijk gewerkt worden met vragen en stellingen 
waarop men kan reageren. De discussies zullen uit twee delen bestaan: een deel waarbij 
vrij geassocieerd naar aanleiding van eigen ervaringen en enkele stellingen 
De groepsdiscussies met mantelzorgers vinden plaats in 3 groepsbijeenkomsten, waarvan 
2 groepen mantelzorgers bekend zijn met de klinisch geriatrische praktijk en 1 groep niet. 
 
Gebruik van de bijlage 
De eerste pagina van de bijlage geeft de introductie weer die de groepsleider (onder-
zoeker NIVEL) zal verwoorden. 
Aan de deelnemers zal wel het lijstje met aandachtspunten bij vraag 3 uitgereikt worden. 
Ook krijgen de deelnemers de stellingen daarna apart op papier, zodat ze er even rustig 
over kunnen nadenken. 
 
Gekozen terminologie 
Vragen en stellingen zijn in algemene terminologie geoperationaliseerd vanwege de 
gewenste vergelijkbaarheid van meningen van mantelzorgers die kennis hebben van 
klinisch geriatrische praktijken en degenen die geen kennis hebben. Ook mantelzorgers 
die de klinisch geriatrische praktijk niet kennen, hebben wel een mening over de ge-
wenste zorg en relatie met oudere patiënten; 
2e de mantelzorgers die de klinisch geriatrische praktijk kennen, krijgen wel enkele 
specifieke aanvullende stellingen voorgelegd, die direct vragen naar het belang van de 
klinisch geriater in de zorg voor ouderen.  
 
Bijlagen: Operationalisatie Groepsdiscussie en Introductiebrief voor mantelzorgers 
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Bijlage bij ‘Werkvorm groepsdiscussie mantelzorgers ‘ 
Groepsdiscussie met mantelzorgers 
 
Het NIVEL, Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, voert een onderzoek uit 
naar wat huisartsen en mantelzorgers belangrijk vinden in de zorg voor ouderen met veel 
gezondheidsproblemen. Voor het onderzoek worden onder andere groepsdiscussies 
georganiseerd onder mantelzorgers. U bent vandaag bij elkaar voor een van die dis-
cussies. 
Klinisch geriaters zijn artsen die in de zorg aan de ouderen met meerdere gezondheids-
problemen allerlei zaken op elkaar afstemmen en overzicht hebben op het totaal aan 
gezondheidsproblemen. Uw mening en uw ervaringen over de manier waarop ouderen die 
u begeleid zorg ontvangen is belangrijke informatie voor alle zorgverleners en voor 
klinisch geriaters in het bijzonder, gezien de centrale rol die zij vervullen in die zorg. 
Er zijn twee onderzoeksters van het NIVEL aanwezig die de groepsdiscussie leiden. 
 
Wat gaan we vanmiddag doen? 
 
 
Een korte introductie 
Uw ervaringen met de zorg 
Enkele stellingen en uw mening  
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Introductie 
(Een kort rondje ter kennismaking; onderstaande vragen worden als voorbeeld genoemd. 
Benadrukt wordt dat niemand zich verplicht moet voelen om meer te vertellen dan men 
zelf kwijt wil). 
1. We beginnen met even kort te vertellen welke zorg we als mantelzorger vooral 

verlenen, het liefst even een paar activiteiten noemen. 
2. Hoeveel tijd kost u die zorg per week? 
3. Is de persoon die u begeleidt al een keer bij de klinisch geriater geweest?  
 
Uw ervaringen met de zorg 
1. Mist u iets bij specialistische zorg voor oudere patiënten? En zo ja, wat dan? 
2. Wat gaat goed in de zorg voor ouderen? 
3. Kunt u vanuit uw ervaring als mantelzorger aangeven , hoe de onderstaande zaken 

geregeld zijn. Bent u tevreden, of kan iets nog verbeterd worden? 
- het maken van afspraken in het ziekenhuis  
- de informatie over de medicatie  
- de informatie over de klachten  
- wat de persoon die ik begeleid wel en niet zelf kan of mag , is voor mij duidelijk  
- wie er gebeld moet worden, als het niet goed gaat met de persoon die ik begeleid, 

weet ik wel 
- in de benadering van de persoon die ik begeleid wordt voldoende rekening ge-

houden met zijn/haar leeftijd en klachten 
- de persoon die ik begeleid heeft veel klachten, maar gelukkig heeft het ziekenhuis 

een vaste contactpersoon, als er iets is 
- de persoon die ik begeleid moet zijn ervaringen en klachten kunnen bespreken met 

verschillende behandelaren 
- als er beslissingen genomen moeten worden over de (volgorde van) behandelingen 

moet een specialist eindverantwoordelijke zijn 
- de behoeften van de patiënt staan bij behandelbeslissingen centraal en niet wat in 

(de organisatie van) de zorg het gemakkelijkst is 
- Andere punten ............................ 
 
Enkele stellingen en uw mening  
1. Er moet meer oog komen voor wat patiënten nog wel zelf kunnen 

(zelfredzaamheid) en ook voor hun welzijn (kwaliteit van leven). 
2. Er is iemand nodig die oudere patiënten wegwijs maakt in de wereld van een 

ziekenhuis als een soort van gids. 
3. Zeker als er oudere patiënten zijn die meerdere (soorten) klachten hebben, is een 

specialist die naar het totaalbeeld van de patiënt kijkt van belang. 
 

Extra stellingen voor mantelzorgers die bekend zijn met de klinisch geriatrische 
praktijk 
1. Een klinisch geriater kan de medische specialistische zorg voor ouderen beter 

coördineren dan de huisarts.  
2. Het is fijn dat de klinisch geriater fungeert als aanspreekpunt tussen ziekenhuis en 

huisarts. 
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3. Huisartsen zouden ouderen met zowel lichamelijke als psychische problemen 
altijd eerst naar een klinisch geriater moeten doorverwijzen. 

4. Een klinisch geriater heeft meer oog voor wat patiënten nog aankunnen als het 
gaat om behandeling. 

5. De klinisch geriater is beter op de hoogte van (behandeling van) zowel medische 
als niet-medische problemen van ouderen. 

6. Alle ziekenhuizen in Nederland zouden een afdeling klinische geriatrie moeten 
hebben. 
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Bijlage bij ‘Werkvorm groepsdiscussie mantelzorgers ‘ 
 
Introductiebrief voor mantelzorgers 
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Bijlage 3: Vragenlijsten 
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