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Het tijdig identificeren van kwetsbare ouderen biedt mogelijkheden om 
nadelige gevolgen van kwetsbaarheid te voorkomen dan wel uit te stellen. 
Daarom is het van belang om goede screeningsinstrumenten te gebruiken. 
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Inleiding
Zorgprofessionals hebben in de regel 
een duidelijk beeld bij een ‘kwetsbare 
oudere’. Desondanks ontbreekt 
momenteel nog consensus over  
de definitie van kwetsbaarheid en   
- gerelateerd hieraan - de wijze 
waarop kwetsbaarheid het beste  
kan worden vastgesteld, zowel in  
de dagelijkse zorgpraktijk als voor 
onderzoeksdoeleinden (Daniëls et al., 
2008; Abellan van Kan et al., 2010). 
Een tijdige identificatie van indicato-
ren van kwetsbaarheid is voor 
zorgprofessionals belangrijk, omdat 
het aangrijpingspunten biedt voor 
het voorkomen dan wel uitstellen  
van de nadelige gevolgen van 
kwetsbaarheid. 
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Vraagstelling 
Wat zijn hanteerbare en kwalitatief goede meetinstru-
menten om kwetsbaarheid bij ouderen op te sporen? 

Methode
Om de kwaliteit en bruikbaarheid van enkele veelbelo-
vende screeningsinstrumenten te bestuderen, is in  
samenwerking met de twee Limburgse GGD’en een 
longitudinaal cohortonderzoek opgezet. Het onderzoek 
duurt twee jaar, waarin de deelnemers (bij aanvang 3294 
thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder) elk half jaar 
een vragenlijst invullen. Met behulp van deze vragenlijsten 
wordt in het cohort een drietal bestaande screenings-
instrumenten nader onderzocht. Hierbij wordt onder 
andere gekeken of scores op deze instrumenten relevante 
uitkomsten van kwetsbaarheid kunnen voorspellen. 
Hierbij gaat het om uitkomstmaten als functionele achter- 
uitgang, vallen, verhoogd zorggebruik, institutionalisering 
en sterfte. Ook wordt bekeken of een nieuw samen te 
stellen index (instrument) meerwaarde heeft boven de 
bestaande instrumenten. Gekoppeld aan deze cohort-
studie worden enkele klinimetrische studies uitgevoerd 
naar één van de bestaande screeningsinstrumenten  
(Fried criteria voor kwetsbaarheid, Fried et al. 2001). 
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