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         De ouder wordende patiënt



Mijnheer H Leeftijd, 85 jaar

• VG: hypertensie, depressie, schouder en handoperatie 
ivm artrose

• Sociaal: sinds 2 jaar weduwnaar, betrokken kinderen

• Functioneren voor opname: volledig zelfstandig, actief

• Val in tuin

• Traumatische C4 dwarslaesie



Functies: 

• Schouderfunctie > elevatie

• Rechter arm > aanspanning biceps en 
pols extensie

Activiteiten

• Zit 2 x 30 min in stoel

• Kan alarmeren 1 functie schakelaar bij  t 
hoofd

• PEG katheter



Doelen

• Zitten 

• Communiceren verbeteren 

• Dagbesteding

– Technologie

• OK> IC > RC 

• RC > Ziekenhuis > GRZ > overleden



Mevrouw Diabeet, 77 jaar

• VG: diabetes, overgewicht, lichte cognitieve stoornissen 
en MI 5 jaar geleden

• Sociaal: gehuwd, echtgenoot darm OK half jaar geleden, 
veel contacten via buurt centrum

• Functioneren: liep dagelijks met hond 15 min, ADL 
zelfstandig, huishoudelijke hulp

• Amputatie rechter onderbeen

•  en dan…
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• VG: blanco

• Sociaal: woont met 
vriendin, administratief 
werk, fitnessen paar keer 
per week

• Val van hoogte, 
verbrijzeling rechter 
been> amputatie rechter 
onderbeen

• En dan.. 

Mevrouw Diabeet, 77 jaar 
                                       versus Bart, 25 jaar



Intermezzo: ouder wordende dwarslesie ptn



If the trends reported here continue, the age at which TSCIs occur, the proportion of new injuries 
occurring in the elderly population and the proportion of cervical TSCIs will all continue to increase. 
Increased age at injury is associated with poorer functional outcomes and increases in comorbidities 
and secondary complications

McCaughey et al, Spinal Cord 2016



GRZ
MR

S

Veranderingen in diagnose/leeftijd  > 
veranderingen in samenwerking GRZ-MSR

GRZ en MRS input 
waar en wat nodig 



Spasticiteit



Mevrouw S Past

46 jarige vrouw, SAB 2008. Opname VH. Vijf jaar na SAB 
balans verbetering. 
Forse extensie hypertonie 
Vraag van echtgenoot  of staan een optie zou zijn om
mobiliteit te vergroten zodat ze naar huis kan in          
weekend

En dan…..?



• Consult revalidatiearts

• Achillespeesverlenging

• Veel FT en veel oefenen 
met anderen 

• -fenolisatie

>>  Lopen met rollator



Intermezzo Spasticiteit in VH

Meijer et al, Spasticity in nursing home ptns, Disabil Rehab 2017



N = 56

Leeftijd 71,4 (SD 11,7) jaar

Diagnose  CVA 45/56  

GRZ 14/56

Long-stay 42/56

Klachten Kramp en pijn > 50% 
Problemen in ADL, slapen, lopen

Extra therapie   Een op de 3 

-FT en ortheses

-orale medicatie

-botuline en fenol >> 12 personen



• Meeste ptn werden pas 
voor het eerst beoordeeld 
op spasticiteit door dit 
onderzoek

• Spasticiteit > 
multidisciplinair werken

• FT, ET en verpleging 
voorwaarde > 
medicamenteuze (oraal of 
injecties) behandeling 

• MRS 

• GRZ

• VH long stay 

Wat wil en 
kan onze ptn?



Doel van revalidatie: Participatie



• Revalidatiegeneeskunde 
is het geneeskundig 
specialisme dat zich 
specifiek bezig houdt met 
functionele prognostiek, 
diagnostiek en 
behandeling 

• Van ptn met complexe 
problemen in motoriek en 
of cognitie

• Onafh van diagnose

• Onafh van leeftijd 

• Optimale zelfredzaamheid

• Optimale eigen regie

• Optimale maatschappelijke 
participatie 

 met begeleiding v naasten

Doel van revalidatie 



Mevrouw SAB 1, 69 jaar

• VG: hypertensie 

• Sociaal: gehuwd, 6 kinderen sterk betrokken 

• Functioneren: zelfstandig

• SAB met grote intraparenchymateuse frontale bloeding

• Plaatsing EVD

• Suf 

• Naar GRZ klinisch en kort poliklinisch

• Twee jaar later nog veel vragen over 
– Mee doen in de buurt

– Hoe om te gaan met slechte geheugen en weinige structuur

– Rouw verwerking ptn, partner en naasten

Nazorg
Cognitieve 
revalidatie

naasten



Mevrouw SAB 2, 70 jaar

• VG: angst klachten

• Sociaal: gehuwd, geen kinderen

• Functioneren: zelfstandig

• SAB met secundaire ischemie cerebellum en cardiale 
ischemie

• Ervaart veel stress van SAB en opname in ziekenhuis

• Naar GRZ klinisch, goed opgeknapt  en ontslag naar huis

• Op poli veel cognitieve klachten en op alle participatie 
domeinen beperkingen

• SOG: Doelen toch behaald voor GRZ, naar huis ontslagen? 
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Mevrouw SAB 3, 50 jaar

• VG: -

• Sociaal: gehuwd, kinderen, grote familie (Ghanees)

• Functioneren: zelfstandig

• SAB met secundaire ischemie frontaal rechts en links 

• ‘comateus’

• Gaat naar prikkelprogramma (niet GRZ), wordt goed 
wakker 

• Maar.. Fors hemibeeld rechts en links, geen sta 
mogelijkheden, motorisch laatste mnd geen verbetering

• En dan? Na 4 mnd, ‘geld’ op > Lang verblijf



Mevrouw SAB 4, 69 jaar

• VG: -

• Sociaal: gehuwd, kinderen, goed netwerk,

• Functioneren: zelfstandig

• SAB met secundaire ischemie frontaal links 

• Niet belastbaar, ernstige afasie

• Gaat naar GRZ met idee om door te gaan naar MSR

• Bel SOG na 4 maanden. Ptn inmiddels goed wakker, 
staande transfer mogelijk, nog botlap uit, nog niet thuis 
geweest

• Ja .. overplaatsing was nu handig, ‘geld’ was op



• Wordt gebeld door GRZ 
instelling

• De Zorg Verzekeraar 
meet resultaten met BI en 
verandering van BI

• Of de BI aangepast kan 
worden zodat goede 
werk van GRZ instelling 
terug te vinden is in BI

• Hoe kunnen we duidelijk 
maken aan ZV wat value 
based care is? 

  > % terug naar huis?

  > % naasten betrokken?

   >% tevreden over participatie

    

        MSR –GRZ

Eisen qua opname duur

Eisen qua % naar huis 

Die eisen moeten toch 
verschillend zijn….

    

            Doel van revalidatie

 ?



Restricties < en > 70 jaar

de Graaf JA et al, Disabil Rehabil 2017



Organisatie van zorg



Scheiding tussen leeftijden versus transitie
                   Levensloop geneeskunde 

             

Kinderen              

Volwassenen 

–               Ouderen 
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1ste lijn
Poliklinisch centrum

MSR

MSR

MSR

GRZ

GRZ

MSR
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Bron: Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. Actief naar zelfredzaamheid en eigen regie 
Position Paper Revalidatiegeneeskunde. VRA; 2015. 
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Waarom alleen (sub)acute fase

Revalidatie > participatie? 

Volkskrant 13 
jan 2018
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Schiemanck, Revalidatie zonder scheidslijn. 2017



          Revalidatie zonder scheidslijn
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