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KORT
Het centrale doel van dit proefschrift
was om de rol van comorbiditeit in
relatie tot geriatrische revalidatie
uitkomsten te onderzoeken bij
patiënten opgenomen in de GRZ.

Aanbevelingen voor de praktijk
1. Het beoordelen van comorbiditeit neemt een plaats in bij de triage van patiënten
voor revalidatie en hoort bij een opname van een patiënt in de geriatrische
revalidatie (GRZ).
2. Het beoordelen van comorbiditeit kan het beste worden gedaan met inbegrip van de
ernst en impact op het functioneren, zoals in de gewogen functionele
comorbiditeitsindex (FCI).
3. Zorgpaden in de GRZ zouden - naast de primaire diagnose - ook afgestemd moeten
worden op de comorbiditeit, aan de hand comorbiditeitsprofielen.
Aanbevelingen en vragen voor vervolgonderzoek
1. Een (kwalitatieve) studie naar het huidige gebruik van comorbiditeit in de triage voor
ontslagbestemming na een ziekenhuisopname.
2. Verder onderzoek naar de gewogen FCI: tijdens de triage in ziekenhuizen,
heronderzoek naar de betrouwbaarheid en voorspellende waarde op
revalidatieuitkomsten en implementatieonderzoek in de GRZ.
3. Verder onderzoek naar clustering van comorbiditeiten om te zien of er inderdaad
comorbiditeitsprofielen vastgesteld kunnen worden.

Deel 1: Het meten van
comorbiditeit

Deel 2: Comorbiditeit en
revalidatieuitkomsten

In de eerste drie artikelen van het
proefschrift wordt ingegaan op het
meten van comorbiditeit. Uit deze
review bleek dat het meewegen van de
ernst van comorbiditeit - namelijk de
impact op het functioneren - een
sterkere relatie heeft met de
uitkomstmaat functioneren na
revalidatie. Hierop hebben wij de FCI
aangevuld met een ‘ernstbeoordelingsschaal’ op basis van impact
op functioneren. Na interviews met
specialisten ouderengeneeskunde en
een beoordeling van de
betrouwbaarheid hebben we een
uiteindelijke gewogen FCI
samengesteld. Ten slotte bleek dat deze
gewogen FCI een betere voorspellende
waarde had op functioneren na
geriatrische revalidatie, in vergelijking
met de originele FCI en de
Charlson index.

In de twee laatste artikelen van het
proefschrift wordt de rol van
comorbiditeit verder onderzocht: in
relatie tot het krijgen van intercurrente
aandoeningen tijdens de geriatrische
revalidatie en de vorming van
comorbiditeit clusters. Comorbiditeit is
een risicofactor voor het krijgen van
intercurrente aandoeningen tijdens de
revalidatie: hoe meer comorbiditeiten,
hoe groter de kans op meerdere
intercurrente aandoeningen. Met name
diabetes vergrootte dit risico. Ten slotte
werden verschillende
comorbiditeitsclusters gevonden,
waarna bleek dat vooral het
cardiovasculaire comorbiditeitsprofiel
een verhoogd risico op onsuccesvolle
revalidatie heeft.

Het volledige proefschrift is te downloaden als
pdf via deze link.
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Conclusies
1.

2.

Het meten van comorbiditeit is
complex en moet worden
afgestemd op de beoogde
uitkomstmaat.
De gewogen FCI is een korte en
praktische comorbiditeitslijst die
gebruikt kan worden in de triage
voor de GRZ en in de GRZ zelf met
als doel de zorg beter af te
stemmen op de patiënt. Door de
functioneel gewogen ernstschaal is
er een goede relatie met
functioneren na revalidatie.
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