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Voorwoord
Veel hulpverleners hebben met ouderen te maken en ouderen
hebben met veel hulpverleners te maken. Daar ligt de kern van de
complexe problematiek van kwetsbare ouderen. De ouderdom
komt helaas vaak niet met één, maar met vele gebreken. Een
groeiende groep ouderen wordt door een opeenstapeling van
(kleine) lichamelijke, psychische en sociale tekorten kwetsbaar
voor ernstige gezondheidsproblemen, die kunnen leiden tot
beperkingen in het dagelijks functioneren, tot opname in een
verzorgings- of verpleeginstelling of tot overlijden.
Hoewel hulpverleners dagelijks kwetsbare ouderen in de
praktijk zien, vertellen ze een algemener beeld te missen van de
groeiende groep in de samenleving en de hulpverlenerspraktijk.
Hoeveel kwetsbare ouderen zijn er in Nederland? Neemt hun
aantal in de komende jaren sterk toe? Welke typen van beloop
kent kwetsbaarheid bij ouderen? Wat beschermt hen tegen
kwetsbaarheid? Deze vragen zijn uitgebreid onderzocht en
beantwoord in het scp-rapport Kwetsbare ouderen.
Journalist Malou van Hintum en onderzoeker Cretien van Campen
hebben voor hulpverleners, die meer tijd aan het bed dan aan
de leestafel doorbrengen, een handzame samenvatting van het
rapport Kwetsbare ouderen samengesteld, met in een oogopslag
de belangrijkste bevindingen en cijfers. In de tekst zijn de wetenschappelijke bevindingen op aansprekende wijze vertaald naar
de praktijk. Zo bent u als lezer snel op de hoogte van de belangrijkste inzichten en heeft u een beeld van de kwetsbare ouderen
in Nederland.
Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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65-plussers 2,5 → 4,1 miljoen
Nederland telt nu ongeveer
2,5 miljoen 65-plussers, een zesde
van de bevolking. In 2030 zijn dat er
ongeveer 4,1 miljoen

Nederlandse
bevolking

2010

aandeel
65-plussers

2030
2030: een kwart ouderen
Het aandeel 65-plussers in de
bevolking zal in 2030 gegroeid zijn
tot een kwart, en in 2050 waarschijnlijk nog even groot zijn

2050

zelfstandig wonen
Tussen de 500.000 en 600.000
65-plussers wonen zelfstandig

dubbele vergrijzing
Vanaf 2025 zien we een sterke
stijging van het aantal 80-plussers.
In 2050 zijn vier van de tien
65-plussers ouder dan 80 jaar

2050
65-plus
80-plus
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Wat is kwetsbaarheid en
wie zijn kwetsbaar ?
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Zelfstandig wonende kwetsbare ouderen,
een kwart van de zelfstandig wonende
65-plussers, zijn er vooral onder heel
oude mensen, vrouwen, alleenwonenden
(verweduwde en gescheiden mensen) en
arme mensen.
Deze groepen overlappen elkaar deels:
zo zijn vrouwen gemiddeld ouder, vaker
verweduwd en armer. Doorslaggevend
voor hun kwetsbaarheid is dat ze
verschillende chronische aandoeningen
hebben en matige of ernstige bewegingsbeperkingen.
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wat is kwetsbaarheid en wie zijn kwetsbaar?

introductie

Het aandeel 65-plussers in de maatschappij neemt tot 2030 toe tot
een kwart van de bevolking, en daarmee ook het aantal ouderen
met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken. Problemen die ze vaak heel goed zelf kunnen oplossen, maar
waarvoor ze soms ook hulp en ondersteuning nodig hebben. In
sommige gevallen komen die te laat omdat de oudere zelf, naasten
en/of hulpverleners niet op tijd in de gaten hebben dat hij het alleen
niet meer redt.

herkennen en
erkennen

Het is daarom belangrijk om te weten hoeveel kwetsbare ouderen
er zijn, en hoe je ze tijdig in het vizier kunt krijgen. Nu is het vaak zo
dat problemen pas worden herkend als ze al te groot zijn geworden.
Ongemakken komen niet in één keer, maar sluipenderwijs. Een
veranderde situatie kan er wel voor zorgen dat ze ineens zichtbaar
en urgent worden.
Bijvoorbeeld: een partner gaat plotseling dood, waardoor de achterblijver niet alleen door een periode van rouw en verdriet heen
moet, maar ook diens steun verliest. Hulp van anderen is niet altijd
voorhanden: buren vraag je niet zo snel, kinderen hebben vaak hun
eigen besognes.
Ook willen mensen lang niet altijd onderkennen dat ze het niet
meer redden in hun eentje. Ziek, zwak en misselijk zijn, dat is voor
anderen. ‘Het gaat allemaal nog best, dokter.’ ‘Ik wil geen vreemden in mijn huis.’ ‘Iedereen vergeet toch weleens wat?’
Toegeven dat anderen nodig zijn om het eigen leven op de rails
te houden of weer te krijgen, vergt zelfinzicht en moed. Die heeft
niet iedereen in even grote voorraden voorhanden. En zo kan het
gebeuren dat iemand die met wat professionele steun en aanpassingen in huis goed was geholpen, uiteindelijk zijn woning moet
verlaten omdat die te laat komen.

‘Gezondheid staat bovenaan. Er komen alleen
maar dingetjes bij die je lastig vindt’
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wat is kwetsbaarheid en wie zijn kwetsbaar?

ziekte is niet
hetzelfde als
kwetsbaarheid

Kwetsbare mensen zijn niet perse zieke mensen; kwetsbaarheid is
het voorstadium van ziekte, al kan ziekte ook kwetsbaar maken.
Meer dan één aandoening en ernstige beperkingen kunnen een
aanwijzing voor kwetsbaarheid zijn; maar andersom zijn niet alle
ouderen die daaraan lijden ook kwetsbaar.
Wat kwetsbaarheid bovendien lastig te herkennen maakt, is dat
kwetsbare ouderen zelf een redelijke tot goede kwaliteit van leven
kunnen ervaren. Maar dat je nog actief bent als vrijwilliger of in de
buurt, wil niet zeggen dat er niets met je aan de hand is.
En om het nog wat ingewikkelder te maken: ouderdom zegt niet
alles over kwetsbaarheid, al komt kwetsbaarheid vaak wel met de
jaren.

anticipatie en
preventie

Lang niet alle vormen van lichamelijke, psychische en sociale
kwetsbaarheid zijn te voorkomen. Maar door ze tijdig te onderkennen, kunnen ouderen wel geholpen worden om langer de regie
over hun eigen leven te houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de
preventie van chronische aandoeningen, het stimuleren van sociale
contacten, of verhuizing naar een levensloopbestendige woning.
Bij tijdige ondersteuning en ingrijpen kunnen mensen langer hun
zelfstandigheid behouden en op een prettigere manier oud worden. Kwetsbaarheid op tijd herkennen draagt dus veel bij aan de
levenskwaliteit van mensen. Om dat te kunnen, is het wel nodig
dat artsen, hulpverleners en beleidsmakers weten waarover ze het
hebben, en over wie.
Wat is kwetsbaarheid precies? Wie hebben er last van? Hoe kun je
het tijdig herkennen? Wat moet er gebeuren om kwetsbaarheid te
voorkomen, te verminderen of uit te stellen?

de studies

Voor het onderzoek dat in dit boekje aan de orde komt, is een groep
65-plussers zeven jaar lang gevolgd. Wanneer verderop wordt verwezen wordt naar deze studie, gaat het steeds om deze lasa (Longitudinal Ageing Study Amsterdam).
Andere gegevens die voor dit rapport zijn gebruikt, zijn afkomstig uit het Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek (avo), het
Onderzoek naar ouderen in instellingen (oii), het Nationaal Panel
Chronisch zieken en Gehandicapten (npcg) en uit ruim twintig interviews die met ouderen zijn gehouden.
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wat is kwetsbaarheid
Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces
van het opeenstapelen van lichamelijke,
psychische en/of sociale tekorten in het
functioneren, dat de kans vergroot op
negatieve gezondheidsuitkomsten
(functiebeperkingen, opname, vroegtijdig
overlijden).
kwetsbaarheid in cijfers
kwetsbare 65-plussers 700.000 → 1 miljoen
27 procent van de 65-plussers is kwetsbaar,
dat zijn bijna 700.000 personen. In 2030 zullen
er ongeveer 1 miljoen kwetsbare 65-plussers
zijn, 25 procent van het aantal 65-plussers.
zelfstandig wonen
65-plussers
aandeel
kwetsbare
65-plussers
verzorgingstehuis

verpleeghuis

kwetsbaar 25% → 75% → 100%
Een kwart van de zelfstandig wonende
65-plussers in Nederland is kwetsbaar. In verzorgingstehuizen is driekwart van de 65-plussers kwetsbaar. In verpleeghuizen is bijna elke
bewoner kwetsbaar.
blijvend kwetsbaar
Ouderen, vrouwen, verweduwden en mensen
met een lage opleiding zijn vaker blijvend
kwetsbaar dan anderen. De kans op vroegtijdig overlijden is voor blijvend kwetsbaren
bijna drie keer groter dan voor ouderen die
niet-kwetsbaar blijven.
soorten kwetsbaarheid
Van de kwetsbare ouderen is circa 70 procent
fysiek kwetsbaar, en circa 60 procent psychisch
of sociaal kwetsbaar.
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beïnvloedende factoren bij kwetsbaarheid
hoog- of laagopgeleid maakt uit
Een op de drie ouderen met hoogstens lager
onderwijs is kwetsbaar tegenover een op de
zeven ouderen met een hoge opleiding.

laagopgeleid

een partner helpt
Gehuwden overlijden relatief vaak zonder
dat ze kwetsbaar zijn geweest.

hoogopgeleid

65-plussers
aandeel
kwetsbare
65-plussers

alcohol
Onder matige drinkers is een relatief hoger
percentage ouderen blijvend niet-kwetsbaar
dan onder geheelonthouders.
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Drie keer kwetsbaar:
lichamelijk, psychisch en sociaal

15

Kwetsbaarheid heeft lichamelijke,
psychische en sociale kanten.
Wie alleen naar lichamelijke
gezondheid kijkt, kijkt met een
te beperkte blik.
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drie keer kwetsbaar: lichamelijk, psychisch en sociaal

Weten wat kwetsbaarheid inhoudt is belangrijk, omdat de mate
waarin ouderen kwetsbaar zijn beter dan hun leeftijd voorspelt
(1) of een oudere zal worden opgenomen in een ziekenhuis of
verpleeghuis, en (2) of hij vroegtijdig zal overlijden.
Definities van kwetsbaarheid gaan vaak over lichamelijke gezondheid; psychische en sociale aspecten komen er meestal niet in voor.
Dat is niet terecht. Niet alle ouderen met lichamelijke beperkingen
zijn kwetsbaar, en andersom hebben niet alle kwetsbare ouderen
lichamelijke beperkingen. Kwetsbare ouderen zelf hechten zelfs
meer belang aan hun psychisch en sociaal welbevinden dan aan hun
lichamelijke gezondheid.
criteria en
meetinstrumenten

Alleen kijken naar de lichamelijke gezondheid van ouderen is
daarom te beperkt. Ook psychische en sociale factoren zijn belangrijk. Alle factoren samen kunnen worden vertaald in criteria voor
kwetsbaarheid: lichamelijk actief zijn, voeding, mobiliteit, evenwicht, zintuiglijke functies (horen, zien), kracht, uithoudingsvermogen; cognitie (denken, herinneren, waarnemen, interpreteren,
problemen oplossen), stemming en coping (hoe ga je om met
gebeurtenissen in je leven); sociale steun en sociale relaties.
We noemen een oudere kwetsbaar wanneer hij aan een aantal van
deze criteria voldoet (zie p. 18).
Dergelijke criteria zijn gebruikt om verschillende meetinstrumenten voor kwetsbaarheid te ontwikkelen: de Groningen Frailty
Indicator (gfi), de Identification Seniors At Risk (isar)-vragenlijst,
de Easycare-methode, de Transmurale Zorg Assessment Geriatrie
(TraZAG)-vragenlijst en de Tilburg Frailty Indicator (tfi).
De tfi, waarnaar in dit boekje meestal wordt verwezen, is een
gebruiksvriendelijke vragenlijst die de meeste ouderen zelf kunnen invullen (tenzij ze daarvoor al te hulpbehoevend zijn; in dat
geval hebben ze waarschijnlijk al hulp, en is het niet meer nodig hun
kwetsbaarheid te meten om te weten of ze wel hulp nodig hebben). De maximale score op deze lijst met vijftien vragen is vijftien
punten. Ouderen gelden als kwetsbaar wanneer ze minimaal vijf
punten scoren.
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drie keer kwetsbaar: lichamelijk, psychisch en sociaal

		

ja

1 Kunt u voldoende lichamelijk actief zijn?
2 Bent u de afgelopen periode veel afgevallen zonder
dit zelf te willen? (veel is: 6 kg of meer in de afgelopen
6 maanden of 3 kg of meer in de afgelopen maand)

☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Heeft u problemen in het dagelijks leven door
3 slecht lopen?
4 het slecht kunnen bewaren van uw evenwicht?
5 slecht horen?
6 slecht zien?
7 weinig kracht in uw handen?
8 lichamelijke moeheid?
9 Heeft u klachten over uw geheugen?
10 Heeft u zich de afgelopen maand somber gevoeld?
11 Heeft u zich de afgelopen maand nerveus of angstig
gevoeld?
12 Kunt u goed omgaan met problemen?
13 Woont u alleen?
14 Mist u wel eens mensen om u heen?
15 Ontvangt u voldoende steun van andere mensen?

nee soms

scoringswijze
vraag 1:
vraag 2:
vraag 3 t/m 8:
vraag 9:
vraag 10 en 11:
vraag 12:
vraag 13:
vraag 14:
vraag 15:

ja = 0
nee = 0
nee = 0
nee/soms = 0
nee = 0
ja = 0
nee = 0
nee = 0
ja = 0

nee = 1
ja = 1
ja = 1
ja = 1
ja/soms = 1
nee = 1
ja = 1
ja/soms = 1
nee = 1

Tel de scores op. Een oudere is kwetsbaar bij een score van 5 of meer.
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☐
☐
☐

☐

De rol van leefstijl, omgeving
en persoonlijkheid

19

‘Als het nodig is, trek ik aan de bel. Als het nodig is,
want ik wil mezelf kunnen redden. Ik zou het
verschrikkelijk vinden als ik afhankelijk word’

20

de rol van leefstijl, omgeving en persoonlijkheid

Kwetsbaar worden kan op verschillende manieren. Dezelfde aandoening kan bij de één wel, en bij de ander niet tot kwetsbaarheid
leiden. Omdat, bijvoorbeeld, de één wel ondersteuning heeft van
een partner, huishoudelijke hulp krijgt en aanpassingen in huis
heeft, en de ander niet.
Mensen worden niet altijd kwetsbaar, ze kunnen ervan herstellen,
kwetsbaarheid kan zich langzaamaan ontwikkelen, en sommige
mensen waren al op jongere leeftijd kwetsbaar (denk bijvoorbeeld
aan mensen met lichamelijke beperkingen). Gezondheid, leefstijl en
persoonlijkheid zijn allemaal van invloed op het beloop van kwetsbaarheid.
risicofactoren
voor blijvende
kwetsbaarheid

Het meest kwetsbaar zijn mensen die dat blijvend zijn. Blijvende
kwetsbaarheid wordt beïnvloed door verschillende factoren: mensen lijden vaker aan twee of meer chronische aandoeningen of
twee of meer functionele beperkingen, roken vaker dagelijks, hebben vaker overgewicht, en hebben vaker het gevoel dat ze weinig
invloed kunnen uitoefenen op hun leven.
Beperkt alcoholgebruik beschermt tegen kwetsbaarheid; matige
drinkers zijn vaker blijvend niet-kwetsbaar dan geheelonthouders.
Factoren die met kwetsbaarheid samenhangen, hoeven niet perse
ook de oorzaak ervan te zijn. Vaak is er sprake van een wisselwerking. Chronische aandoeningen en functionele beperkingen kunnen
elkaar beïnvloeden: wie bijvoorbeeld lichamelijk beperkt is, kan
minder makkelijk bewegen en kan daardoor te zwaar worden, wat
weer een extra negatieve invloed kan hebben op zijn lichamelijke
beperkingen.
Wel ligt het voor de hand dat chronische aandoeningen en functionele beperkingen voor een belangrijk deel het gevolg zijn van
iemands leefstijl. Wie (veel) rookt, veel en ongezond eet en weinig
beweegt, loopt een groter risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en overgewicht, factoren die de kans op kwetsbaarheid vergroten. Veranderen van een riskante leefstijl kan in zulke gevallen
bijdragen aan het voorkomen en verminderen van kwetsbaarheid.
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de rol van leefstijl, omgeving en persoonlijkheid

blijvende
kwetsbaarheid
uitstellen
heeft zin

Wie kwetsbaar is geworden en dat blijft, heeft een vijf keer grotere
kans om opgenomen te worden in een zorginstelling dan mensen
die blijvend niet-kwetsbaar zijn. De kans op vroegtijdig overlijden
is voor blijvend kwetsbare ouderen bijna drie keer groter dan voor
ouderen die niet-kwetsbaar blijven. Kwetsbaarheid proberen te
voorkomen, verminderen of uit te stellen verhoogt dus niet alleen
iemands levenskwaliteit, maar ook zijn levensverwachting.

‘Dat je gezond blijft, is het belangrijkste dat je
hebben kan. En dat je je hoofd kunt gebruiken’
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Fysieke kwetsbaarheid
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Fysieke kwetsbaarheid gaat vaak gepaard met
psychische kwetsbaarheid, en andersom: wie
psychisch niet-kwetsbaar is, is ook fysiek het
minst kwetsbaar. Fysieke kwetsbaarheid is
een belangrijke voorspeller voor opname in
een verzorgings- of verpleegtehuis en voor
vroegtijdig overlijden
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fysieke kwetsbaarheid

Uit het zeven jaar lopende lasa-onderzoek onder 65-plussers blijkt
dat, in een periode van zeven jaar, een derde van hen fysiek kwetsbaar is (geweest) of wordt. Ongezond leven en lijden aan chronische
ziekten en functionele beperkingen spelen daarbij een belangrijke
rol.
kenmerken
van fysieke
kwetsbaarheid

Fysieke kwetsbaarheid bestaat uit acht kenmerken:
• slecht lopen (komt vaak voor)
• slecht evenwicht kunnen bewaren (komt vaak voor)
• lichamelijk moe zijn (komt vaak voor)
• slecht horen
• slecht zien
• weinig tot niet wandelen
• ongewenst gewichtsverlies
• weinig handkracht hebben.
Ouderen die ten minste vier van deze kenmerken hebben, gelden
als fysiek kwetsbaar. Na zeven jaar tijd heeft bijna de helft van
de onderzochte ouderen geen of maar één van deze kenmerken.
Slechts een heel kleine groep (2,8%) is blijvend kwetsbaar. Eén op
de tien ouderen is in die zeven jaar wel kwetsbaar geworden, en
iets meer dan één op de tien ouderen overlijdt binnen die zeven jaar
nadat ze een periode kwetsbaar zijn geweest.

relatie met
psychische en
sociale
kwetsbaarheid

Wat opvalt is dat fysieke en psychische kwetsbaarheid vaak samengaan: als de fysieke kwetsbaarheid toeneemt, doet de psychische
dat ook altijd. Het beloop van sociale kwetsbaarheid gaat niet altijd
samen met het beloop van fysieke en psychische kwetsbaarheid.
Opvallend is ook dat bij mensen die blijvend kwetsbaar zijn, hun
sociale kwetsbaarheid juist afneemt. Zij zoeken waarschijnlijk sociale steun in hun omgeving om hun verminderd functioneren op te
vangen.
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fysieke kwetsbaarheid

opname en
overlijden

Mensen die fysiek kwetsbaar worden en dat ook blijven, hebben
de grootste kans om opgenomen te worden in een verzorgings- of
verpleegtehuis. Ze overlijden vaker eerder dan ouderen die niet of
tijdelijk kwetsbaar zijn.
Fysieke kwetsbaarheid is voor opname doorslaggevend. Bovendien
is iemands fysieke kwetsbaarheid een grotere voorspeller voor
vroegtijdig overlijden dan zijn sociale of psychische kwetsbaarheid.

wat beleidsmakers
kunnen doen

Beperkingen in het bewegen (iemands mobiliteit) vormen de kern
van fysieke kwetsbaarheid. Beleidsmakers kunnen daarop inspelen door preventieve maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door de
buurt goed toegankelijk te maken. Daardoor is het voor mensen die
slecht kunnen lopen of daarvoor te veel hindernissen op hun weg
vinden, gemakkelijker om de straat op te gaan.
Om de last van fysieke kwetsbaarheid binnenshuis te verminderen,
kunnen aanpassingen van de woning helpen en hulpmiddelen zoals
een rollator.

‘Al mijn vrienden gaan dood of ze zijn dood. Dan
denk je: verdikkeme, blijf ik nou echt alleen over?
Ik heb er nog wel lol in, maar het is wel moeilijker’
26

Psychische kwetsbaarheid
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Psychisch kwetsbare mensen
zijn ook het meest kwetsbaar
in sociaal opzicht
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psychische kwetsbaarheid

Ouder worden brengt vaak psychische problemen en cognitieve
beperkingen met zich mee. Mensen worden depressief, angstig en/
of eenzaam, of krijgen het gevoel dat ze niet meer over hun eigen
leven kunnen beslissen. Ook wordt hun geheugen minder goed,
kunnen ze minder snel denken, en is het voor hen moeilijker een
paar dingen tegelijk te doen.
Hoe snel mensen cognitief achteruitgaan, verschilt enorm van persoon tot persoon. De mate van achteruitgang hangt sterk samen
met iemands psychische en lichamelijke gezondheid. Zo hebben
depressieve ouderen en mensen die veel pijn hebben of heel erg
moe zijn, vaak ook problemen met hun geheugen en hun concentratievermogen.
Niet alle psychische klachten zijn te verhelpen, maar depressiviteit,
angstgevoelens en eenzaamheid kunnen met de juiste behandeling
wel verminderen.
verlies en
aanpassingsvermogen

Ouder worden gaat gepaard met verlies: de lichamelijke gezondheid wordt minder, het sociale netwerk kleiner, en soms valt ook
de partner weg. Om daar goed mee te kunnen omgaan, is een goed
aanpassingsvermogen nodig.
Voor dat aanpassingsvermogen is bijvoorbeeld (gebrek aan) zelfstandigheid belangrijk. Maakte iemand zich altijd al sterk afhankelijk van anderen, dan zal het voor hem moeilijker zijn om zich aan
veranderde omstandigheden in zijn leven aan te passen. Mensen
die denken dat ze niet veel aankunnen en ook zelf weinig sturing
geven aan hun leven, zijn relatief vaak tijdelijk of blijvend kwetsbaar.

‘De kinderen zijn best leuk, hoor. Maar ze hebben
een eigen leven. Ik zie ze te weinig naar mijn zin,
maar ik durf het niet meer te vragen. Dan word ik
vervelend. Je wilt niet zeuren’
29

psychische kwetsbaarheid

kenmerken van
psychische
kwetsbaarheid

De al eerder genoemde Tilburg Frailty Indicator (zie p.18), een meetinstrument voor kwetsbaarheid, geeft vier kenmerken van psychische kwetsbaarheid:
• geheugenklachten
• sombere gevoelens
• angstige gevoelens of nervositeit
• gevoelens van hulpeloosheid (slecht in staat zijn met problemen
om te gaan).
Ouderen die twee of meer van deze vier kenmerken hebben, gelden
als psychisch kwetsbaar. Die psychische kwetsbaarheid neemt met
het ouder worden toe. Een kwart van de 65-plussers lijdt eronder,
vrouwen vaker dan mannen.
Geheugenklachten worden het vaakst gerapporteerd, en nemen
met het ouder worden toe. Een op de drie ouderen heeft er last van.
Een op de vijf klaagt over een sombere stemming en gevoelens van
hulpeloosheid, een op de zes over angst en nervositeit.
Een groot deel van de mensen die psychisch kwetsbaar blijft, is
depressief of angstig. Ook eenzaamheid scoort hoog onder psychisch kwetsbaren.

‘Mijn kwaliteit van leven is op het ogenblik
redelijk. Ik geef mezelf een zes. Dat is voldoende
om hoop te hebben op de toekomst’
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psychische kwetsbaarheid

relatie met fysieke
en sociale
kwetsbaarheid

Psychische klachten zorgen voor een grotere kans op lichamelijke
ziekten. Depressieve mensen bijvoorbeeld zorgen vaak slecht
voor zichzelf: ze eten niet voldoende, verzorgen zichzelf niet goed,
bewegen weinig en ontmoeten weinig mensen.
Omgekeerd hebben lichamelijke klachten invloed op het psychisch
functioneren: mensen met twee of meer chronische ziekten of
functionele beperkingen zijn het vaakst psychisch kwetsbaar.
Psychisch kwetsbare mensen zijn ook het meest kwetsbaar in sociaal opzicht. Psychische kwetsbaarheid staat dan ook niet op zichzelf: er is altijd sprake van een sterke wisselwerking met (vooral)
lichamelijke en (ook) sociale kwetsbaarheid.

opname en
overlijden

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis hangt sterk samen
met fysieke achteruitgang, maar ook met cognitieve problemen.
Geheugen, planning en organisatie zijn belangrijk om zelfstandig te
kunnen functioneren. Psychische kwetsbaarheid vergroot dan ook
de kans op opname.
Ouderen die tijdelijk psychisch kwetsbaar zijn, hebben een zes keer
grotere kans vroegtijdig te overlijden dan ouderen die niet psychisch kwetsbaar zijn. Deze mensen blijken fysiek heel kwetsbaar.

‘Je wordt natuurlijk niet meer opgenomen in
het maatschappelijk proces. De oudere wordt
gewoon voorbij gelopen’
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psychische kwetsbaarheid

wat hulpverleners
kunnen doen

Ouderen zoeken meestal geen hulp voor psychische klachten, terwijl ze er wel onder lijden. Daarnaast zijn ze niet altijd duidelijk over
wat hen mankeert, waardoor artsen psychische klachten vaak aanzien voor lichamelijke.
Ouderen die klagen over pijn, vermoeidheid en lusteloosheid,
kunnen in werkelijkheid last hebben van angst of depressie. Ook
denken hulpverleners vaak ten onrechte dat depressie- en angstsymptomen bij het ouder worden horen, en dat ouderen niet goed
te behandelen zijn.
Een derde van de kwetsbare ouderen heeft last van een slechter
geheugen. Voldoende beweging, gezond eten en goed en vaak
de hersenen gebruiken, kunnen helpen het brein in conditie te
houden.
Geheugenklachten kunnen ook de voorbode zijn van dementie, een
ziekte die niet goed te behandelen is. De bijkomende gedrags- en
psychische problemen zijn dat wel. Vroege psychosociale interventies kunnen dan ook een gunstig effect hebben op het beloop van
dementie.
Tenslotte kunnen hulpverleners mensen helpen zo goed mogelijk
hun zelfstandigheid en de regie over hun eigen leven te bewaren.
Mensen die zich minder hulpeloos voelen, zitten lekkerder in hun
vel. Depressieve klachten hangen vaak samen met sociaal isolement en gevoelens van eenzaamheid. Er zijn speciale projecten en
cursussen die eraan kunnen bijdragen dat ouderen niet in een sociaal isolement terechtkomen.

‘Ik vind het eng als er ’s avonds laat gebeld wordt
en ik ben alleen thuis. Ik ben nooit bang geweest,
maar tegenwoordig weleens’
32

Sociale kwetsbaarheid

33

Gecombineerde kwetsbaarheid
Gezondheidsproblemen verkleinen
in de regel het sociale netwerk:
fysieke beperkingen beperken de
mobiliteit, cognitieve beperkingen
het sociale gesprek
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sociale kwetsbaarheid

Mensen zijn sociaal kwetsbaar wanneer ze te weinig contact ervaren met anderen en te weinig steun ervaren van derden: partner,
familie, vrienden, buren. De partner is in dit rijtje de belangrijkste:
mensen zonder partner voelen zich het vaakst eenzaam.
Alleenstaanden hebben kleinere sociale netwerken en zijn daar ook
minder actief in dan mensen met een partner. Ze worden ook minder gesteund door anderen dan mensen die een partner hebben.
Voor mensen die alleen staan en weinig contacten hebben of steun
krijgen, is het dan ook moeilijker om met ingrijpende gebeurtenissen in hun leven om te gaan.
kenmerken
van sociale
kwetsbaarheid

De Tilburg Frailty Indicator, een meetinstrument voor kwetsbaarheid, geeft drie kenmerken van sociale kwetsbaarheid:
• alleen wonen (komt het vaakst voor)
• gemis aan contacten
• gemis aan steun.
Ouderen die ten minste twee van deze kenmerken hebben, gelden
als sociaal kwetsbaar. Uit het lasa-onderzoek onder ouderen blijkt
dat bijna een derde één van deze drie kenmerken heeft; 3 tot 4 procent heeft ze alledrie. Alleen wonen (waarschijnlijk door het verlies
van een partner) en gemis aan contacten noemen ouderen het
vaakst.
Sociale kwetsbaarheid is sekse- en leeftijdgebonden. Vrouwen zijn
vaker sociaal kwetsbaar dan mannen, omdat ze vaker hun partner
verliezen en vaker chronische ziekten ontwikkelen; mannen houden
hun partner vaker en overlijden vaker aan een acute aandoening.
Daarnaast neemt sociale kwetsbaarheid toe met de leeftijd:
75-plussers zijn sociaal kwetsbaarder dan 75-minners.

‘Als je je partner nog hebt, kun je nog overal
naartoe. Samen ben je krachtig’
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sociale kwetsbaarheid

relatie met fysieke
en psychische
kwetsbaarheid

Mensen met chronische ziekten en functionele beperkingen zijn
relatief vaak sociaal kwetsbaar, net zoals mensen met een depressie: die talen vaak niet naar sociaal contact, waardoor ze in een isolement terecht kunnen komen.
Ook hier geldt dat er sprake is van een voortdurende wisselwerking tussen sociale, psychische en fysieke kenmerken. Daarbij lijkt
het erop dat de ontwikkeling van fysieke en met name psychische
gezondheidsproblemen leidt tot sociale kwetsbaarheid, en niet
andersom. Psychische en sociale kwetsbaarheid lijken elkaar daarbij wederzijds te beïnvloeden.

opname en
overlijden

Voor een opname in een tehuis gelden fysieke, cognitieve en sociale
criteria. Daarbij zijn ernstige fysieke en psychische kwetsbaarheid
doorslaggevend; opname gebeurt nooit op louter sociale gronden.
Overlijden hangt samen met een hoge leeftijd en een grote fysieke
kwetsbaarheid; sociale kwetsbaarheid heeft daar verder geen
invloed op.

wat beleidsmakers
kunnen doen

De invloed van sociale kwetsbaarheid op opnames en vroegtijdig
overlijden van ouderen is veel kleiner dan die van fysieke en psychische kwetsbaarheid. Maar het voorkomen of verminderen van sociale kwetsbaarheid is wel belangrijk voor het welzijn van ouderen.
Eenzaamheid en sociaal isolement hebben ook hun weerslag op het
psychisch functioneren en op het meedoen in de samenleving. Aangezien het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
is dat iedereen mee zou moeten kunnen doen in de samenleving, is
het belangrijk om bij de uitvoering van deze wet aandacht te besteden aan ondersteuning in de sociale sfeer. Gedacht kan worden aan
gemeentelijke projecten gericht op het bevorderen van maatschappelijke deelname van kwetsbare ouderen en het voorkomen van
eenzaamheid.

‘Ik heb ontzettend leuke buren. Ze zeggen dat
ze een hapje over hebben, maar ze koken expres
wat meer’
36

De invloed van
sociaal-economische status
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Opleiding maakt uit
Een hoge opleiding beschermt
ouderen tegen kwetsbaarheid.
Tussen 2010 en 2030 komen
er veel meer middelbaar- en
hoogopgeleide ouderen en neemt
het aantal laagopgeleide ouderen
af. Dat hogere opleidingsniveau
verklaart deels waarom het
aandeel kwetsbare ouderen niet
net zo veel toeneemt als het
aandeel ouderen in de bevolking.
In 2030 zullen de meeste kwetsbare ouderen een lage opleiding
hebben
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de invloed van sociaal-economische status

Mensen met een lagere sociaal-economische status (ses) zijn
meestal ongezonder en daardoor kwetsbaarder dan mensen met
een hogere. Ouderen met een laag inkomen hebben een grotere
kans om vroegtijdig te overlijden, om opgenomen te worden in een
instelling en om functionele beperkingen te krijgen, dan ouderen
met een hoge ses.
Leefstijlfactoren als roken en overgewicht, en acute en chronische
stress, hangen sterk samen met een lage ses. Ze hebben een negatieve invloed op de gezondheid en bevorderen zo de kwetsbaarheid.
opname en
overlijden

Lager opgeleiden hebben twee keer zo veel kans dat zij in een verzorgings- of verpleeghuis terechtkomen dan hoger opgeleiden.
Daarnaast voorspelt het beloop van iemands kwetsbaarheid (onafhankelijk van zijn ses) of hij zal worden opgenomen. Vooral mensen
die kwetsbaar worden, hebben een grote kans op opname, mannen
meer dan vrouwen.

wat beleidsmakers
kunnen doen

Leefstijlfactoren als roken en overgewicht hangen samen met een
lage ses en vergroten iemands kwetsbaarheid. Maatregelen die
gericht zijn op het voorkomen van slechte leefgewoonten kunnen
daarom, als ze succesvol zijn, verschillen in kwetsbaarheid tussen
mensen met een hoge en een lage ses verkleinen.
Daarbij is vooral het stimuleren van gezond eten belangrijk. Omdat
er nog vrij weinig bekend is over de voedingspatronen van ouderen,
is het lastig om te bepalen of en hoe hun eetgewoonten zouden
moeten veranderen om hen minder kwetsbaar te maken.

‘Wat vind ik belangrijk in mijn leven? De zon.
En de gesteldheid van mijn twee kinderen’
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‘Ik heb aldoor pijn en die maakt mij wanhopig.
Ik heb nergens plezier in. ’s Avonds zit ik alleen
televisie te kijken, ik heb niemand om te praten’

40

Wonen en zorg
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Woonomgeving
De mate van stedelijkheid van
een woonomgeving en het aantal
huizen met een lage woz-waarde,
spelen geen rol bij de ontwikkeling
van kwetsbaarheid van ouderen.
Wel is het zo dat in buurten met
dergelijke kenmerken een hoog
aandeel kwetsbare ouderen
woont.
Ouderen die ontevreden zijn met
hun woonomgeving en zich
onveilig voelen in hun buurt, zijn
vaker kwetsbaar dan ouderen die
zich tevreden en veilig voelen
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wonen en zorg

Woningcorporaties investeren in woon- en zorgvoorzieningen en
in toegankelijke woningen voor ouderen. Sommige corporaties
nemen ook initiatieven voor zogenaamde zorgnetwerken.
Gemeenten op hun beurt stemmen met corporaties af wat er
nodig is aan ‘levensbestendig wonen’ en ‘aanpasbaar bouwen’
voor ouderen.
Goede voorzieningen op het gebied van wonen en zorg kunnen
opname in een instelling uitstellen of zelfs voorkomen. Bovendien
voelen ouderen met een toegankelijke woning zich prettiger, waardoor ze een kleinere kans hebben depressief te worden.
eigen
verantwoordelijkheid

Overheidsbeleid is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, zodat ze langer kunnen meedoen in de
maatschappij. De overheid benadrukt dat ouderen hiervoor op de
eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn. Ze kunnen pas een beroep
doen op voorzieningen wanneer zijzelf, hun partner en/of kinderen
de situatie niet meer aankunnen.
Verschillende ouderen gaan als ze gezondheidsproblemen krijgen,
dan ook zelf op zoek naar een geschikte woning, of laten hun
woning aanpassen. Alleen de minst gezonde ouderen krijgen
collectief gefinancierde hulp uit de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (awbz), zoals opname in een instelling of hulp bij persoonlijke verzorging.

type woning

Het percentage kwetsbare ouderen is het kleinst onder degenen
met een (half) vrijstaande woning (14-20 procent), en veel hoger
onder bewoners van een flat of gelijkvloerse woning (37 procent).
Dat komt waarschijnlijk omdat ouderen die al kwetsbaarder zijn,
naar een flat of gelijkvloerse woning verhuizen. Ook zijn er ouderen
die anticiperen op toekomstige gezondheidsproblemen, en daarom
alvast gelijkvloers gaan wonen.

‘Als ik niet meer op mijn boot kan wonen, dan laat
ik me zakken. Dat meen ik serieus’
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wonen en zorg

aanpassen of
verkassen?

Ouderen die om woningaanpassingen vragen (en die ook krijgen)
hebben vaak ernstige lichamelijke beperkingen. Geen wonder dus
dat de meest kwetsbare ouderen in een woning met een hellingbaan, een traplift en/of een alarmsysteem wonen.
Terwijl de ene (toekomstig) kwetsbare oudere ervoor kiest te blijven
waar hij zit, zijn woning aan te passen en/of professionele zorg in te
roepen, besluit de andere zijn problemen het hoofd te bieden door
naar een toegankelijke woning te verhuizen. Dat laatste gebeurt
niet vaak: de meeste ouderen (ruim acht op de tien) zijn honkvast.

woonomgeving:
tevredenheid en
veiligheid

Ouderen die tevreden zijn met hun woonomgeving, zijn het minst
kwetsbaar. Daarnaast is het gevoel van veiligheid belangrijk.
Mensen die zich veilig voelen in hun buurt, zijn veel minder vaak
kwetsbaar (55 procent) dan mensen die zich onveilig voelen
(22 procent).
Een veilig gevoel helpt ouderen om gezond te blijven. Wie zich
veilig voelt, gaat sneller de deur uit. Hij is mobieler, ziet meer
mensen, en heeft (daardoor) een kleinere kans om kwetsbaar te
worden.
Of kwetsbaarheid leidt tot gevoelens van onveiligheid en ontevredenheid of andersom, is niet duidelijk.

‘Wij hebben er bewust voor gekozen om in een
55-plus flatgebouw te wonen. Daar geef je elkaar
allerlei tips door’
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Individuele Wmo-voorzieningen
voor fysiek kwetsbare ouderen
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‘Tot kort geleden had ik alleen die maculadegeneratie, maar ik ben gevallen en nu ben
ik steeds duizelig en loop ik met een stok.
Nu denk ik: daar gaat mijn zelfstandigheid’
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individuele wmo-voorzieningen voor fysiek kwetsbare ouderen

De meeste kwetsbare ouderen in Nederland wonen zelfstandig.
Kwetsbare ouderen die ondersteuning nodig hebben om zelfredzaam te blijven, zijn een doelgroep van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Onder meer de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), de Welzijnswet en een deel van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (awbz) zijn in de Wmo opgegaan.
doel en invulling
wmo

De Wmo heeft als doelstelling het meedoen van mensen in de
maatschappij. Dat houdt in dat burgers met lichamelijke beperkingen en/of psychische problemen in staat moeten zijn een huishouden te voeren, zich te verplaatsen, en anderen te ontmoeten. Om
dat voor elkaar te krijgen, zijn maatregelen nodig op het gebied van
volksgezondheid, wonen en vervoer, het toegankelijk maken van
openbare ruimten en het aanbieden van sociale activiteiten.
Gemeenten mogen zelf weten of zij de nadruk leggen op algemene
voorzieningen (zoals sociaal-culturele activiteiten en het bouwen
van levensloopbestendige woningen) of op individuele ondersteuning van mensen (zoals hulp in het huishouden en het leveren van
scootmobiels en rolstoelen).
Ook de aanpak van gemeenten kan verschillen. Terwijl de ene
gemeente burgers de volledige verantwoordelijkheid geeft voor het
krijgen van steun, gaat de andere juist actief op zoek naar mensen
die ondersteuning zouden kunnen gebruiken.

is er voldoende
ondersteuning?

In dit onderzoek kijken we naar het gebruik dat zelfstandig
wonende fysiek kwetsbare 65-plussers maken van individuele
Wmo-voorzieningen. Bijna de helft van de kwetsbare ouderen met
een lichamelijke beperking heeft geen ondersteuning en geeft zelf
aan dat ze die ook niet nodig hebben. Bijna 10 procent zegt dat ze
wel of meer ondersteuning willen. Het gaat dan om huishoudelijke
hulp, vervoersmogelijkheden, sociale activiteiten en iemand die
hen helpt.
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individuele wmo-voorzieningen voor fysiek kwetsbare ouderen

wie gebruikt wat?

Hulp bij het huishouden is de meest gebruikte vorm van individuele
ondersteuning (38 procent). Andere voorzieningen die kwetsbare
ouderen veel gebruiken, zijn vervoerskostenvergoedingen,
vervoersmiddelen en woningaanpassingen.

hoe kwetsbaarder,
hoe meer hulp

Hoe meer lichamelijke beperkingen ouderen hebben, hoe meer
ondersteuning ze krijgen. 83 procent van de kwetsbare ouderen
met een ernstige lichamelijke beperking maakt gebruik van
Wmo-ondersteuning; bij mensen met een lichte beperking is dat
18 procent.

hoe ouder,
hoe meer hulp

Van mensen tussen 65 en 75 jaar maakt een derde gebruik van
ondersteuning; bij 75-plussers is dat twee derde. Die stijging hangt
samen met een aantal factoren.
Hoe ouder mensen zijn, hoe meer aandoeningen ze hebben; aandoeningen kunnen met de leeftijd specifieker worden, denk bijvoorbeeld aan dementie; oude ouderen missen vaker een partner
die hun steun kan geven; en, tenslotte, is het mogelijk dat in het
gemeentelijk beleid oude ouderen eerder voor steun in aanmerking
komen.

wel kwetsbaar,
geen ondersteuning

De helft van de kwetsbare ouderen met een lichamelijke beperking
maakt geen gebruik van Wmo-ondersteuning. Ze zeggen die ook
niet nodig te hebben. Hoe kan dat?
Deze mensen hebben voor een deel andere hulpbronnen: een partner, een mantelzorger, of een hoger inkomen waarmee ze steun
kunnen inkopen. Voor een vijfde van hen geldt dat niet, maar ook
deze mensen geven aan dat ze geen Wmo-ondersteuning nodig
hebben.
De redenen daarvoor zijn onduidelijk. Schamen ze zich om steun
te vragen? Zijn ze angstig of depressief? Willen ze geen vreemden
over de vloer? Of redden ze zich eigenlijk wel prima?
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wat beleidsmakers
kunnen doen

Lang niet alle kwetsbare ouderen die mogelijk kunnen profiteren van Wmo-ondersteuning maken daar ook gebruik van. Wat
gemeenten kunnen doen, is op zoek gaan naar deze mensen en
nagaan of ze echt geen hulp nodig hebben. Daarvoor kunnen ze
gebruik maken van professionals die met ouderen te maken hebben: huisartsen, praktijkondersteuners, vrijwilligers, klussendienstmedewerkers, conciërges van woningbouwcorporaties.
Ook kunnen ouderen die bij de huisarts komen voor een griepprik,
systematisch worden gescreend op risicofactoren voor kwetsbaarheid. Denk daarbij aan gebrek aan beweging, depressie of eenzaamheid. Ouderen kan ook worden gevraagd een korte vragenlijst
in te vullen, zoals de Tilburg Frailty Indicator (zie p. 18).
Vormen van preventieve ondersteuning die gemeenten kunnen
aanbieden zijn bijvoorbeeld sociaal-culturele activiteiten, cursussen om angsten, paniekgevoelens en depressieve klachten te leren
hanteren, en maatjesprojecten.
Of zulke projecten en cursussen het gewenste effect sorteren, is
overigens niet duidelijk. Daarnaast is het de vraag hoe dwingend
het aanbod van ondersteuning mag zijn. Mag je iemand die dat
echt niet wil, om welke reden dan ook, wel steun opdringen?

‘Ik heb een hele goede hulp en mijn kinderen
helpen veel. Ik hoef maar een kik te geven en
ze staan voor me klaar’
49

dokters
Acht van de tien zelfstandig
wonende kwetsbare ouderen
raadpleegden in de afgelopen drie
maanden de huisarts, zes van de
tien hadden contact met een
medisch specialist. Een kwart van
deze groep was het laatste jaar
opgenomen in een ziekenhuis of
kliniek

zelfstandig wonende
kwetsbare ouderen

verpleging en verzorging
Zes van de tien kwetsbare
ouderen, ongeveer 415.000
mensen, hebben de laatste
twaalf maanden verpleging en
verzorging ontvangen vanuit
Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning) of awbz
(Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten). Het gaat dan
om zelfstandig wonenden
en mensen in instellingen

kwetsbare ouderen
(zelfstandig wonend
of in instellingen)

contact met
huisarts

contact met
medisch specialist

opgenomen in
ziekenhuis of kliniek

verpleging of
verzorging ontvangen
vanuit Wmo of awbz

50

Zorg voor de
(meest) kwetsbaren
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Indicatie & interventie
Kwetsbaarheid is een proces,
maar volgens de huidige
indicatiestelling wordt naar
een specifiek moment gekeken.
Aan dat moment gaat een
proces van toenemende
kwetsbaarheid vooraf. Omdat
dat proces niet ‘meetelt’, is
er ook geen mogelijkheid om
eerder te interveniëren. Maar
vroegtijdig ingrijpen kan zorgen
voor een betere behandeling
van lichamelijke, psychische
en sociale problemen, en kan
opname en voortijdig overlijden
voorkomen
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zorg voor de (meest) kwetsbaren

Driekwart van de mensen die een beroep doen op de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) is 65-plusser. Dat zie je terug in
de bekostiging: het meeste geld gaat naar ouderenzorg.
De vraag is welke zorg zelfstandig wonende en in instellingen verblijvende ouderen gebruiken. Onder zorg verstaan we dan: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging.
wie krijgen wel
zorg en wie niet?

Om awbz-zorg te ontvangen, is een indicatie nodig. Die indicatie is
streng: alleen de meest kwetsbare ouderen komen voor deze zorg
in aanmerking, vindt het kabinet. Maar wie zijn dat precies?
Om verschil te kunnen maken tussen kwetsbare ouderen en
‘meest kwetsbare’ ouderen, onderscheiden we op grond van hun
zelfredzaamheid drie groepen ouderen: kwetsbare ouderen, hulpbehoevende ouderen, en ouderen die gebruik maken van collectief
gefinancierde verpleging en verzorging.
De laatste groep geldt als ‘meest kwetsbaar’: die is niet zelfredzaam, heeft ook geen mogelijkheden om zelf zorg en hulp te organiseren, en krijgt daarom zorg.
Hulpbehoevenden zijn ook niet zelfredzaam, maar redden zich (ten
dele) op een andere manier, bijvoorbeeld met hulp van mantelzorgers en/of woningaanpassingen. Deze ouderen zijn kwetsbaar en
zelfredzaam, maar lopen wel het risico binnen enkele jaren afhankelijk te worden van zorg. Om welke ouderen het dan precies gaat,
is nog niet bekend.

‘Ik voel me niet kwetsbaar, maar ik ben wel bang
dat ik het word. Dat ik me niet meer zelfstandig
kan redden en hulp nodig heb’
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zorg voor de (meest) kwetsbaren

wel zorg

Zes van de tien kwetsbare ouderen kregen de afgelopen twaalf
maanden verpleging en verzorging via de Wmo (de gemeente) of
de awbz. Dat zijn ongeveer 415.000 mensen. Daarvan krijgen de
meeste, ongeveer 230.000 mensen, zorg van de gemeente.
Ongeveer 130.000 mensen krijgen zorg in een instelling.
Van de zelfstandig wonende kwetsbare ouderen krijgen er vier
van de tien huishoudelijke hulp via de gemeente. Een op de vier
krijgt hulp bij persoonlijke verzorging, een op de acht krijgt thuis
verpleegkundige hulp.
Kijken we in de toekomst, dan is de schatting dat – bij ongewijzigde
voortzetting van het huidige beleid – in 2030 van de 1 miljoen
kwetsbare ouderen er ongeveer 600.000 gebruik zullen maken
van verpleging en verzorging. Dat is 60 procent van de kwetsbare
ouderen.

geen zorg

Vier van de tien kwetsbare ouderen krijgen geen verpleging en
verzorging. Waarom niet, is niet bekend. Wel weten we dat deze
ouderen gemiddeld jonger zijn, vaker man, vaker samenwonen
en minder vaak bewegingsbeperkingen hebben. Ze hebben dus
meestal verschillende hulpbronnen tot hun beschikking, waardoor
ze minder hulpbehoevend zijn.
Deze groep kwetsbare ouderen loopt het risico om binnen enkele
jaren een beroep te gaan doen op langdurige thuiszorg of instellingszorg vanuit de awbz. Tijdige signalering en preventie door
huisartsen en gemeenten zou dat voor een deel van deze groep
kunnen voorkomen.

‘Ik wist niet eens dat ik iets mankeerde, maar
het schijnt van wel, het is allemaal bekeken.
Het staat allemaal nog zo ver van me af’

54

zorg voor de (meest) kwetsbaren

wat beleidsmakers
kunnen doen

De laatste jaren is de indicatiestelling voor de awbz aan het verscherpen. Als kwetsbare ouderen kunnen beschikken over een
mantelzorger, krijgen ze vaker een afwijzing wanneer ze verpleging
en verzorging aanvragen. Het is kabinetsbeleid dat alleen de ‘meest
kwetsbaren’ dergelijke hulp krijgen: pas als mensen daadwerkelijk
iets mankeren, komen ze in aanmerking voor zorg.

indicatiestelling
moet breder

In het huidige beleid is alleen een zichtbare functiebeperking reden
om zorg toe te kennen. Maar de meeste kwetsbare ouderen worden niet hulpbehoevend omdat ze één beperking hebben, maar
omdat ze aan een opeenstapeling van met elkaar samenhangende
klachten lijden. Een brede indicatiestelling zal dan ook meer kwetsbare ouderen signaleren.

indicatiestelling
kan beter

Met een eenvoudige vragenlijst (zoals de Tilburg Frailty Indicator,
p. 18, of een van de andere, eerder genoemde vragenlijsten), is het
mogelijk kwetsbaarheid bij ouderen breed en vroegtijdig te signaleren. Door ouderen de vragen van de tfi met enige regelmaat
te stellen, wordt het mogelijk het beloop van hun kwetsbaarheid
in beeld te brengen en zo kwetsbare ouderen vroegtijdig op te
sporen. Zo komen ze veel eerder in beeld bij de gemeente en het
Centrum indicatiestelling zorg (ciz). Dat is gunstig, omdat ouderen
beter behandeld kunnen worden wanneer hun lichamelijke, psychische en sociale problemen vroegtijdig worden onderkend.

‘Ik kan nog van veel dingen de humor inzien.
Als ik bijvoorbeeld niet uit bed kan komen.
Dan zit de poes erbij en die vertel ik dan hele
verhalen. Het is goed dat ik dat beestje heb’
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preventieve
interventie
is wenselijk

Iets anders is, dat ouderen kwetsbaar wórden; ze zijn het niet van
de ene dag op de andere. Kwetsbaarheid is een proces.
Wie volgens de huidige indicatiestelling werkt, kijkt op een specifiek moment, en bepaalt dan of ouderen op dat moment wel of
niet zelfredzaam zijn. Zijn ze dat niet, dan krijgen ze een positieve
indicatie voor zorg. Maar aan dat moment gaat een proces van
toenemende kwetsbaarheid vooraf. Omdat dat proces niet ‘meetelt’, is er ook geen mogelijkheid om eerder te interveniëren.
En dat terwijl vroegtijdig ingrijpen opname en voortijdig overlijden
kan voorkomen.

‘Onze vrienden zijn bijna allemaal overleden, of
ze wonen heel ver weg. Daar kom je niet meer.
Toen we de hond nog hadden, gingen we
wandelen in het bos. Maar die is ook dood’
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Rol hulpverleners
Ouderen die lijden aan meervoudige, complexe
problemen, hebben vaak te maken met een waaier
aan hulpverleners. Multidisciplinaire samenwerking
in de ouderenzorg lijkt daarom wenselijk, zodat
hulpverleners hun zorg op elkaar afstemmen en er één
aanspreekpunt is voor de ouderen en hun familie

Eigen regie bespaart kosten
Kwetsbare ouderen zijn niet alleen gebaat bij het
wegnemen van een ziekte of klacht. Ze willen ook de
regie over hun leven houden. Vroegtijdige signalering
en interventie zouden daarbij kunnen helpen. Ze
zouden er wellicht voor kunnen zorgen dat kostbare
zorg niet nodig is, en lichtere, goedkopere zorg
voldoet. Zo’n mogelijke besparing op de collectieve
lasten gaat samen met meer zeggenschap van de
oudere over zijn eigen leven, meer zelfstandigheid en
betere zelfredzaamheid

Draagkracht
Kwetsbaarheid moet niet alleen gaan over draaglast,
maar ook over draagkracht. Door te praten in een
taal die ouderen aanspreekt, komt die draagkracht
beter in beeld
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‘Kwetsbaarheid’ is een begrip dat hulpverleners hanteren; ouderen
zelf hebben er niet veel mee. Voor hen staat het behoud van kwaliteit van leven voorop. Omdat de kwaliteit van leven die verband
houdt met gezondheid bijna hetzelfde is als kwetsbaarheid, kunnen hulpverleners in hun gesprekken met ouderen het beste een
taal gebruiken die ouderen aanspreekt. Praten over het eigen huis,
familie, vrienden en hobby’s zegt ouderen meer dan het medische
jargon dat hulpverleners meestal gebruiken.
draaglast en
draagkracht

Wie een taal gebruikt die ouderen aanspreekt, zal merken dat in
gesprekken niet alleen de draaglast van een oudere aan de orde
komt – iets waar kwetsbaarheid meestal over gaat – maar ook
diens draagkracht. Dat is positief, want het doel van (mogelijke)
interventie is om de balans tussen draaglast en draagkracht te
herstellen.
Ouderen klagen dat gesprekken met de huisarts vooral gaan over
medische onderwerpen, en dat er weinig aandacht is voor problemen als eenzaamheid en sociale uitsluiting. Proberen problemen
te verhelderen werkt daarom vaak beter dan alleen klachtgericht
te werk gaan.
Zoals we al eerder zagen, kunnen lichamelijke klachten vaak een
aanwijzing zijn voor psychische problemen, maar merken huisartsen dat lang niet altijd op.
Daarnaast hebben ouderen vaak meer tijd nodig; de tijd die een
huisarts heeft, is vaak te kort. Een huisbezoek is beter en geeft
meer zicht op de problemen waar ouderen mee worstelen.

‘Ik maak zelf wel uit wat ik moet doen. Het maakt
mij ontzettend kriegelig als ze zeggen: “Is het niet
tijd dat u naar een bejaardentehuis gaat?” ’
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op tijd signaleren
van kwetsbaarheid

Vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid kan met een eenvoudige
vragenlijst zoals de Tilburg Frailty Indicator (zie pag. 18), die ouderen
zelf kunnen invullen. Zo kan de groep ouderen met beginnende
kwetsbaarheid goed worden opgespoord. Het is dan wel nodig dat
alle hulpverleners en professioneel betrokkenen hetzelfde meetinstrument gebruiken, zodat iedereen een goed vergelijkbare,
algemeen geldende maat voor kwetsbaarheid hanteert.
Zo’n vroegtijdige signalering van kwetsbaarheid heeft voor- en
nadelen. Een voordeel is dat mensen geholpen kunnen worden om
erger te voorkomen of uit te stellen. Een nadeel is dat hulpverleners
mogelijk ingrijpen in het leven van iemand die daar niet om heeft
gevraagd.
Of vroegtijdige signalering ook tot kostenbesparing leidt, is (nog)
niet te zeggen.

integrale zorg:
samenwerking
en overzicht

Ouderen die lijden aan meervoudige, complexe problemen, hebben vaak te maken met een waaier aan hulpverleners: de huisarts,
de apotheker, verpleegkundigen, de fysiotherapeut, de geriater,
allerlei medisch specialisten, thuiszorgwerkers, vervoerders, mantelzorgers en vrijwilligers. Die stemmen hun hulp lang niet altijd
even goed op elkaar af.
Multidisciplinaire samenwerking in de ouderenzorg lijkt daarom
een goed idee, zodat hulpverleners hun zorg op elkaar afstemmen
en er één aanspreekpunt is voor de ouderen en hun familie. In de
huidige situatie is het vaak de praktijkondersteuner die deze functie
vervult.

niet-westerse
kwetsbare ouderen

Een groep kwetsbare ouderen die vaak buiten beschouwing blijft,
zijn de niet-westerse ouderen. Zij maken een erg klein onderdeel
uit van de huidige groep kwetsbare ouderen.
Over de relatie tussen kwetsbaarheid, etnische afkomst, migratie
en inburgering is nog weinig bekend. Waarschijnlijk zijn oudere
niet-westerse allochtonen die relatief kort in Nederland verblijven,
slecht of geen Nederlands spreken en maatschappelijk in een isolement zitten, op een andere manier kwetsbaar dan de Nederlandse
ouderen waar dit boekje over gaat.
Inmiddels zijn er wel enkele studies naar het beloop van gezondheidsproblemen bij deze groep ouderen begonnen.

60

kwetsbaarheid en kwaliteit van leven

geen
ziektecategorieën,
maar
kwetsbaarheidsprocessen

Kwetsbaarheid is een proces van achteruitgang door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten. Het gaat
dus om méér dan alleen lichamelijke gezondheidsproblemen, en
het gaat ook om een proces.
Helaas is deze realiteit moeilijk te verenigen met de manier waarop
het medische circuit kwetsbare ouderen behandelt. De meeste
dokters denken in ziektecategorieën, en kijken of iemand wel of
niet ziek is. Er is weinig oog voor het feit dat ouderen vaak meer
aandoeningen tegelijkertijd hebben, voor de omstandigheden
waaronder aandoeningen ontstaan, en voor het beloop van kwetsbaarheid in de tijd.
Ook de manier waarop de gezondheidszorg wordt gefinancierd,
waarbij behandelingen moeten passen in diagnosebehandelcombinaties (dbc’s), verhindert een goed zicht op de meervoudige en
complexe problemen van kwetsbare ouderen, en daarmee een
goede behandeling van hun problemen. Een multidisciplinaire aanpak lijkt daarom beter, maar past moeilijk in het huidige vergoedingenstelsel.

wetenschappelijk
onderzoek
blijft nodig

Kwetsbaarheid verloopt bij verschillende ouderen op verschillende
manieren. Er is niet één duidelijke route; wat betekent dat er op
verschillende momenten bij verschillende ouderen verschillende
interventies nodig zijn. Om te weten wanneer welke interventie het
meest succesvol is, is het daarom nodig goed zicht te hebben op het
(individuele) beloop van kwetsbaarheid.
Daarbij kunnen gegevensbestanden van ouderen goed helpen.
Op dit moment zijn daarvoor beschikbaar: de lasa (Longitudinal
Ageing Study Amsterdam), het npcg (Nationaal Panel Chronisch
zieken en Gehandicapten), de Bevolkingsmonitor Gezondheid
Ouderen, de memo (Monitor Geestelijke Gezondheid Ouderen) en
het rai (Resident Assessment Instrument).
Door middel van tijdreeksanalyses kunnen nog veel nieuwe inzichten worden verkregen in het beloop van kwetsbaarheid bij ouderen. Ook kan onderzoek naar de dynamiek van kwetsbaarheid bij
ouderen inzicht geven in de wisselwerking tussen zorginvesteringen
en het behoud van kwaliteit van leven.
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toekomst:
de kosten van
de vergrijzing

Vergrijzing en toenemende zorgkosten worden vaak in één adem
genoemd. Maar (ook kwetsbare) ouderen kosten de samenleving
(mogelijk) pas geld als ze hulpbehoevend worden. Vroege signalering van kwetsbaarheid kan er wellicht voor zorgen dat kostbare
zorg niet nodig is, en lichtere, goedkopere zorg voldoet.
Zo’n mogelijke besparing op de collectieve lasten gaat samen
met meer zeggenschap van de oudere over zijn eigen leven, meer
zelfstandigheid en betere zelfredzaamheid. Gezien het feit dat
hogeropgeleide ouderen een kleiner risico op kwetsbaarheid hebben, en dat het aantal hogeropgeleide ouderen in de toekomst zal
toenemen, mogen we er vanuit gaan dat de kosten van kwetsbare
ouderen niet gelijk oplopen met de vergrijzing.
Volgens onze ramingen zal het aandeel kwetsbare ouderen onder
65-plussers de komende decennia zelfs dalen. Dat neemt niet weg
dat er de komende twintig jaar naar verwachting 300.000 kwetsbare ouderen bijkomen.

wie kan
wat doen?

Ouderen zelf kunnen met hun problemen naar de huisarts stappen; maar dan moeten ze wel in de gaten hebben dat dit nodig is.
Wat kan helpen, is hun een vragenlijst voorleggen die hen bewust
maakt van hun situatie. Zo’n vragenlijst zou via internet, folders of
kranten verspreid kunnen worden, of zouden hulpverleners aan
ouderen kunnen geven.
Ouderen die hun kwetsbaarheid herkennen en erkennen, kunnen
gaan werken aan de oplossing van hun problemen. Ze kunnen bijvoorbeeld gezonder gaan leven, meer gaan bewegen, sociale hulp
organiseren en hun weerbaarheid verhogen. Speciale cursussen
kunnen daarbij helpen. Ouderen die zelf de regie nemen over hun
leven, ervaren een betere kwaliteit van leven; iets wat op zichzelf
weer positief uitwerkt op hun kwetsbaarheid.

huisartsen

Huisartsen zien 80 procent van de kwetsbare ouderen. Zij kunnen
met behulp van een vragenlijst tekenen van kwetsbaarheid vaststellen, problemen signaleren en een behandeling aanbieden die
het totale functioneren van de oudere kan verbeteren.
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gemeenten

Ook gemeenten kunnen baat hebben bij het gebruik van vragenlijsten. Die helpen om gezondheidsproblemen te signaleren, de zorgbehoefte van ouderen in kaart te brengen en vroegtijdig meerdere
aandoeningen op te sporen en zo mogelijk preventief te behandelen.
Gemeenten besteden al wel indirect aandacht aan kwetsbare
ouderen, door projecten te organiseren die eenzaamheid tegengaan en eigen regie bevorderen. Ook zijn er projecten die aandacht
besteden aan lichamelijke fitheid en gezondheid van ouderen.
Hoeveel effect die hebben is de vraag, want ouderen hebben vaak
ingesleten gewoonten die zich moeilijk laten veranderen.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten om ouderen te compenseren voor hun beperking. Het gaat dan
met name om het voeren van een huishouding, om verplaatsing/
vervoer en om het aangaan van sociale contacten.
In de praktijk blijkt dat ouderen vaak pas aanpassingen aan hun
woning krijgen als hun kwetsbaarheid onomkeerbaar is. Het zou
goed zijn om kwetsbare ouderen al eerder in beeld te hebben.
Ouderen die het Wmo-loket bezoeken, doen dat meestal omdat
ze huishoudelijke zorg nodig hebben, of een woningaanpassing.
Gemeenten zouden van dat moment gebruik kunnen maken door
te kijken naar de ‘vraag achter de vraag’. Veel gemeenten willen en
proberen dat ook wel, maar toch zegt een kwart van de ouderen
dat er te weinig over hun persoonlijke situatie wordt meegedacht.
Een vragenlijst zou kunnen helpen om te kijken welke problemen
ouderen precies hebben.

‘Je probeert je staande te houden door actief te
blijven. Je rijdt auto en je gaat overal naartoe’
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verplegers en
verzorgers

Ouderen die niet meer in staat zijn zelf een huishouden te voeren of
de regie over hun leven te houden, komen in aanmerking voor zorg
aan huis (of voor opname in een instelling). Het Centrum indicatiestelling zorg (ciz) bepaalt of iemand recht heeft op langdurige door
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) gefinancierde
zorg. Het gebruikt daarbij als criterium de zelfredzaamheid van de
oudere op het moment van aanvraag.
Wanneer het beloop van de kwetsbaarheid in de gaten zou worden
gehouden, zou het mogelijk zijn te voorspellen wanneer iemand
zwaardere zorg nodig heeft. Het ciz heeft een overzicht van de
indicaties die iemand in de loop van de tijd heeft gehad. Op basis
daarvan is het mogelijk te onderzoeken wanneer vroegtijdig lichte
zorg kan worden toegekend, om zware zorg op een later tijdstip te
voorkomen of uit te stellen.

meervoudige,
probleem- en
procesgerichte
integrale zorg

Kwetsbare ouderen hebben meervoudige, complexe problemen
die zich in de loop van de tijd opstapelen en een multidisciplinaire,
integrale aanpak vereisen. Naar die problemen wordt echter, zagen
we hierboven ook al, op een heel andere manier gekeken.
In de medische en de gemeentelijke praktijk worden veelal enkelvoudige klachten bekeken waar iemand wel of niet aan lijdt, en die
bij verschillende medische respectievelijk gemeentelijke loketten
aan de orde komen.
Ouderen voelen zich daardoor vaak niet goed gehoord, de hulp is
versnipperd, en er wordt vooral ‘noodhulp’ geboden: als de oudere
het echt niet meer zelf kan, krijgt hij zorg. Voor klachten als eenzaamheid en verlies van een partner is weinig oor; klachten die wel
grote invloed hebben op iemands kwaliteit van leven.
Hulpverleners en beleidsmakers zouden moeten begrijpen dat
kwetsbare ouderen niet alleen gebaat zijn bij het wegnemen van
een ziekte of klacht. Ze willen ook de regie over hun leven houden.
Vroegtijdige signalering en interventie zouden daarbij kunnen
helpen.
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