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In de ouderenzorg zijn veel verschillende zorgaanbieders actief. De exacte plaats en rol van 

de diverse aanbieders is nog niet uitgekristalliseerd. In diverse beleidsdocumenten is 
vastgesteld dat er lacunes in de ouderenzorg bestaan. Huisartsen uit regio’s waarin wel, 
respectievelijk geen klinisch geriater werkzaam is hebben aangegeven wat zij belangrijk 
vinden in de zorg voor ouderen en of zij daarin de meerwaarde van de klinisch geriater 
herkennen. Opvallend is dat de meerwaarde van klinische geriatrie vooral gezien wordt door 
huisartsen die niet of weinig verwijzen naar klinisch geriaters, terwijl in hun regio’s wel 
klinisch geriaters werkzaam zijn. Huisartsen beschouwen onbegrepen achteruitgang in de 
gezondheid, delier, cognitieve stoornissen, mobiliteitsproblemen en combinaties van deze 
problemen belangrijke indicaties voor verwijzing naar een klinisch geriater. De resultaten van 
ons onderzoek wijzen erop dat de werkwijze van de klinisch geriater, volgens het zogenaamde 
geriatrisch model, door huisartsen als een meerwaarde wordt ervaren in de ouderenzorg. Wel 
vinden huisartsen dat zijzelf, zowel vóór als na een ziekenhuisopname, het centrale 
aanspreekpunt en de hoofdbehandelaar moeten zijn voor deze kwetsbare groep patie¨nten. 

  

INLEIDING  
Circa twee van de drie Nederlanders tussen de 65 en 75 jaar en circa 85% van de Nederlanders ouder dan 

85 jaar heeft twee of meer chronische aandoeningen.1 Zodra combinaties van aandoeningen invloed hebben 
op het dagelijks functioneren en leiden tot verlies van welbevinden spreekt men van complexe 
multimorbiditeit of fragiliteit. De diagnostiek en behandeling van deze oudere patie¨nten met complexe 
multimorbiditeit vereist speciale maatregelen van de omgeving,2 op maat gesneden diagnostische en 
therapeutische vaardigheden3 en een bijzondere attitude van de arts.4,5 De Gezondheidsraad signaleerde in 
2007 dat de gezondheidszorg in Nederland niet goed is ingesteld op ouderen met complexe 
multimorbiditeit. De hulp die tegelijkertijd ontvangen wordt door verschillende medisch specialisten en 
andere zorgverleners leidt bijvoorbeeld tot niet goed samenhangende zorg. Daarnaast vindt de 
Gezondheidsraad het behoud van de levenskwaliteit belangrijk. Die levenskwaliteit wordt bereikt door te 
voorkomen dat ouderen (verder) beperkt raken in hun normale activiteiten en contacten. 

Zij adviseert te werken aan integratie en continuteit van de geboden medische zorg, zodat idealiter verdere 
achteruitgang in beperkingen en maatschappelijke participatie voorkomen wordt.1 Klinisch geriaters menen 
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dat hun specifieke werkstijl volgens drie principes van het evidence based geriatrisch model een antwoord 
biedt op de door de Gezondheidsraad genoemde problemen.6-12 Dit model omvat drie lagen: de 
zienswijze, de benaderingswijze en de werkwijze van de klinisch geriater.8  

 
 De zienswijze benadrukt de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van patie¨nten. De klinisch geriater 

houdt bij de overwegingen in zijn werk rekening met deze twee aspecten. Concreet betekent dit dat 
bijvoorbeeld bij het overwegen van medische interventies de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit 
van leven expliciet in beschouwing worden genomen. 

 
De benaderingswijze volgens het geriatrisch model wil zeggen dat gekeken wordt naar de geriatrische 

patient als geheel, zowel naar somatische als naar geestelijke aandoeningen, en naar de cure en de care. De 
klinisch geriater is de eindverantwoordelijk medisch behandelaar en heeft een coordinerende functie tussen 
alle medische behandelaars. 

 
De werkwijze volgens het geriatrisch model houdt een integrale benadering en aandacht voor de 

belastbaarheid van de patient in. Daarnaast wordt gewerkt in een multidisciplinair geriatrisch team 
(medisch, verpleegkundig en paramedisch). 

Momenteel zijn er 176 geregistreerde klinisch geriaters en 113 arts-assistenten in opleiding tot klinisch 
geriater.6 In ongeveer driekwart van alle ziekenhuizen is een klinisch geriater werkzaam. Wanneer de 
werkwijze van de klinisch geriater meerwaarde heeft in de ouderenzorg dan zou deze vorm van zorg overal 
beschikbaar moeten zijn. Het is echter niet bekend of de huisarts de meerwaarde van het werken volgens 
het geriatrisch model onderschrijft en in de praktijk van de klinisch geriater herkent. In dit artikel wordt 
geprobeerd hier een antwoord op te geven.13  

 
De centrale vraag is: Hoe denken huisartsen in regio’s met en zonder werkzame klinisch geriaters, over 

het belang van de klinisch geriater en de klinische geriatrie in de zorg voor kwetsbare ouderen met 
multimorbiditeit?  

 

METHODE  

Procedure en gebruikte instrumenten  
Het onderzoek bestond uit twee fasen. Ter voorbereiding van een schriftelijke enquête werd in de eerste 

fase een internetdiscussie onder huisartsen gehouden. Aan de internetdiscussie namen twaalf huisartsen 
deel, die geworven waren uit de NIVEL-huisartsenregistratie (HAREG). 

Deze twaalf gaven als reactie op de brief verstuurd aan een steekproef van 200 random gekozen 
huisartsen, dat zij mee wilden doen aan de internetdiscussie. In de discussie werden thema’s over het 
geriatrisch model en ouderenzorg centraal gesteld. De deelnemende huisartsen konden gedurende twee 
weken meerdere keren inloggen op een afgeschermde site om te reageren op vijf stellingen en een open 
vraag. De resultaten van de internetdiscussie zijn gebruikt voor het samenstellen van een schriftelijke enqu 
ête voor huisartsen. 

In de tweede fase werd een schriftelijke enquête uitgezet onder een geselecteerde groep huisartsen in een 
beperkt aantal regio’s. De onderwerpen voor deze enquête zijn op basis van de internetdiscussie gekozen. 
Die onderwerpen betreffen:  

 
De mate van bekendheid met de klinische geriatrie;  
Voor welke indicaties verwijzen huisartsen naar de klinisch geriater;  
De relatie van klinisch geriaters met huisartsen: afstemmen van taken en verantwoordelijkheden;  
Visie van huisartsen op de rol en taak van klinisch geriaters;  
Visie van huisartsen op verantwoorde zorg aan ouderen: in hoeverre sluit deze aan op het geriatrisch 

model. 
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De steekproef  
De vragenlijst is verzonden naar huisartsen binnen een aantal geselecteerde regio’s. Op basis van het 

ledenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) werden twaalf regio’s 
geselecteerd:  

zeven regio’s waarin relatief veel klinisch geriaters werkzaam zijn en het geriatrisch model goed 
geïmplementeerd is (regio’s met afdeling(en) klinische geriatrie); 

vijf regio’s waarin geen of vrijwel geen klinisch geriaters werkzaam zijn en/of waar het geriatrisch model 
niet of slecht geïmplementeerd is (regio’s met weinig of geen klinisch geriaters). 

 
Deze twaalf geselecteerde regio’s zijn niet representatief voor het hele land. In de zeven regio’s met 

afdeling(en) klinische geriatrie was per regio minimaal e´e´n afdeling klinische geriatrie gevestigd. Van 
deze afdelingen is een overzicht verkregen met daarbij de lijst van huisartsen die naar de klinisch geriater 
verwijzen. Per regio zijn hieruit de twintig vaakst verwijzende huisartsen geselecteerd. De lijst met 
verwijzende huisartsen is vervolgens vergeleken met alle huisartsen uit die regio in de HAREG. Op basis 
hiervan konden huisartsen geïdentificeerd worden die in de zeven geselecteerde regio’s kennelijk niet of 
weinig verwijzen naar de betreffende afdeling. Van deze nietverwijzende huisartsen zijn er per regio 
eveneens twintig geselecteerd. 

In de vijf regio’s met weinig of geen werkzame klinisch geriaters zijn at random 28 huisartsen uit HAREG 
geselecteerd (totaal 140 huisartsen) voor deelname (zie figuur 1). 

De aldus geselecteerde huisartsen ontvingen allen de schriftelijke vragenlijst. Door de selectieve wijze van 
steekproeftrekking is het niet mogelijk om de gegevens als representatief voor heel Nederland te 
beschouwen. Voor deze wijze van steekproeftrekken is gekozen om de vergelijking tussen regio’s met en 
zonder klinische geriatrie te maken en daarmee de meerwaarde aan te tonen. 

 

Respons  
De vragenlijsten werden toegezonden aan in totaal 420 huisartsen. Na een rappel hebben uiteindelijk 138 

(33%) huisartsen gerespondeerd. Het responspercentage van de huisartsen was 36% en 29% voor 
respectievelijk veel verwijzende en weinig verwijzende huisartsen in regio’s met veel verwijzende klinisch 
geriaters. Voor de regio’s met weinig of geen klinisch geriaters was de respons 34%. 

Als de leeftijd van de non-responderende huisartsen wordt vergeleken met die van de responderende 
huisartsen, dan blijkt dat er tussen deze groepen weinig verschil bestaat. Mannelijke huisartsen zijn iets 
vaker nonrespondent dan vrouwelijke huisartsen (tabel 1). 

 

Analyse  
De verschillen tussen de drie geselecteerde groepen huisartsen zijn getoetst met ANOVA’s. Wanneer 

verschillen significant (p<0,05) bleken, is hiervan melding gemaakt in de tabellen.   

[FIGUUR 1] 

RESULTATEN  
Van de 138 responderende huisartsen was ruim 40% vrouw. De gemiddelde leeftijd was bijna 50 jaar, 

gemiddeld werkten zij 0,8 FTE en hadden zij ruim achttien jaar praktijkervaring. Slechts enkele huisartsen 
zijn niet bekend met de klinische geriatrie. Dit zijn voornamelijk huisartsen die weinig/niet verwijzen en in 
de regio’s met weinig/geen klinisch geriaters. De meeste respondenten gaven aan redelijk tot zeer goed 
bekend te zijn met de werkzaamheden die verricht worden door klinisch geriaters. 

Kijkend naar de verwijzingen, dan blijkt dat van de 138 huisartsen er 31 meer dan vijftien keer per jaar 
naar de klinisch geriater verwijzen. Aan de andere kant verwijzen slechts veertien huisartsen nooit. De 
overige huisartsen verwijzen minder dan vijftien keer per jaar. 

In antwoord op de vraag voor welke klachten (van de meest voorkomende problemen waarvoor een 
klinisch geriater ingeschakeld wordt) huisartsen vooral naar klinisch geriaters verwijzen, laat tabel 2 zien 
dat het vooral gaat om mobiliteitsproblemen en vallen, onverklaarde achteruitgang in het dagelijks 
functioneren, geheugenproblematiek, delier en combinaties van zorgproblemen bij oudere patiënten. Bij 
gebruik van veel medicatie is het meestal de huisarts zelf die de behandeling op zich neemt. 
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Als er sprake is van continentieproblemen verwijzen huisartsen vooral naar een orgaanspecialist en bij 
somberheid, eenzaamheid of levensfaseproblemen wordt het meest verwezen naar de psychiater. 

Tabel 3 geeft antwoord op de vraag onder welke omstandigheden huisartsen vaker naar een klinisch 
geriater zouden verwijzen dan nu. De meest genoemde omstandigheid is een hoge mate van complexiteit 
van multimorbiditeit bij de patiënt. Vervolgens wordt ook de situatie waarin de huisarts inschat dat de eigen 
expertise niet meer toereikend is, vaak genoemd als indicatie voor een verwijzing. De niet/weinig 
verwijzende huisartsen in regio’s met afdeling(en) klinische geriatrie verschillen significant in het meer 
gaan verwijzen als er meer klinisch geriaters in de betreffende regio werkzaam zouden zijn ten opzichte van 
de veel verwijzende huisartsen. 

In tabel 4 wordt het belang weergegeven dat huisartsen hechten aan klinisch geriaters en het geriatrisch 
model. 

Huisartsen vinden in het algemeen de bijdrage van de klinisch geriater belangrijk of erg belangrijk. In de 
regio’s met afdeling(en) klinische geriatrie wordt dit vaker benadrukt dan in de regio’s met weinig of geen 
klinisch geriaters (p < 0,05), vooral als het gaat om een betere behandeling door overzicht en coo¨rdinatie. 
Tussen de weinig of niet verwijzende huisartsen in de regio’s met afdeling(en) klinische geriatrie en 
huisartsen in regio’s met weinig of geen klinisch geriaters bestaat ook een statistisch significant, zij het 
klein verschil. Dit verschil betreft de waardering voor klinisch geriaters wat betreft de coo¨rdinatie van het 
behandelplan voor ouderen met multimorbiditeit e´n voor het inzicht in de complexiteit van klachten en de 
sociale context van de patiënt. De weinig of niet verwijzende huisartsen in regio’s met afdeling( en) 
klinische geriatrie vinden dit belangrijker dan de huisartsen gevestigd in de regio’s met weinig of geen 
werkzame klinisch geriaters.  [tabel 1,2,3] Als motief voor verwijzing naar de klinisch geriater geven de 
huisartsen aan, dat de klinisch geriater geïntegreerde multidisciplinaire zorg biedt, dat wil zeggen aandacht 
heeft voor sociale context en voor geheugenproblematiek naast somatische problemen (Tabel 5). 

Weinig of niet verwijzende huisartsen vinden dit significant belangrijker dan huisartsen in regio’s met 
weinig of geen klinisch geriaters. Huisartsen uit regio’s waarin klinisch geriaters werkzaam zijn, vinden het 
belangrijker dan huisartsen uit regio’s met weinig of geen werkzame klinisch geriaters om te verwijzen naar 
de klinisch geriater vanwege de specifieke deskundigheid bij het in kaart brengen van de complexiteit van 
klachten en de benodigde hulp. Daarnaast vinden de weinig of niet verwijzende huisartsen de motieven 
goede coordinatie van de zorg en voldoende tijd en geduld voor de oudere patiënt belangrijker dan de 
huisartsen in regio’s met weinig of geen klinisch geriaters. 

De huisartsen hebben ook hun mening gegeven over de rol van de huisarts bij de zorg voor oudere patiënt 
met multimorbiditeit. Zij zien voor zichzelf een sterke rol weggelegd naast de rol van de klinisch geriater. 
Voor huisartsen in regio’s met weinig of geen werkzame klinisch geriaters geldt dat zij zichzelf een minder 
sterke rol toedichten dan de huisartsen uit de regio’s met afdelingen klinische geriatrie. Wat de inhoud van 
die rol voor huisartsen betreft, zien zij vooral een taak in case finding bij patiënten die thuis verblijven, 
verder een sturende rol naar andere medisch specialisten en overname van de zorg na thuiskomst van 
patiënten na ziekenhuisopname. 

[TABEL 4,5]  

BESCHOUWING  
Dit exploratieve onderzoek was bedoeld om na te gaan of de huisarts meerwaarde ervaart ten aanzien van 

de klinische geriatrie in de zorg voor kwetsbare ouderen. Daarbij zijn regio’s met en zonder klinische 
geriatrie met elkaar vergeleken. De waardering voor de positie en rol van de klinisch geriater wordt in dit 
onderzoek beoordeeld door huisartsen als mogelijke verwijzers, maar ook als aanbieders van zorg. 

Centraal in dit onderzoek staat de meerwaarde van de deskundigheid van klinisch geriaters. Over de drie 
lagen van het geriatrisch model zijn vragen gesteld aan huisartsen om zo die meerwaarde te traceren. 

Alle huisartsen beamen ten aanzien van de zienswijze en dan met name wat betreft het thema 
zelfredzaamheid, dat het belangrijk is dat klinisch geriaters inzicht hebben in de complexiteit van klachten 
en de sociale context van de patiënt. De weinig of niet verwijzende huisartsen vinden dit erg belangrijk, 
terwijl de huisartsen in regio’s met weinig of geen klinisch geriaters dat minder belangrijk vinden. 
Daarnaast vinden alle huisartsen aandacht voor de kwaliteit van leven en de afweging tussen behandeling 
en belasting voor de patiënt een belangrijke bijdrage van de klinisch geriater. 
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De benaderingswijze wordt herkend door huisartsen, want in hun verwijzingen naar de klinisch geriater 
benadrukken zij, dat zij vaker zouden verwijzen als er sprake is van multimorbiditeit. Zij zien de klinisch 
geriater ook als degene die de complexiteit van klachten in kaart kan brengen. Huisartsen zien de rol van de 
klinisch geriater duidelijk wel beperkt tot de tijd dat de patiënt in het ziekenhuis is opgenomen, of de tijd 
waarin hij/zij frequent naar de klinisch geriater gaat. Ook willen huisartsen graag op de hoogte blijven en 
een stem hebben in de behandelplannen. 

Ten slotte wordt het laatste onderdeel van het geriatrisch model door huisartsen ondersteund, met name 
door huisartsen in regio’s met afdeling(en) klinische geriatrie. 

Het betreft de taak van de klinisch geriater in de multidisciplinaire werkwijze. 
Overigens hebben de huisartsen gevestigd in de regio’s met weinig of geen klinisch geriaters een hogere 

waardering voor de onderdelen van het geriatrisch model, dan de huisartsen uit de andere regio’s. Wellicht 
komt dit voort uit het feit dat deze huisartsen duidelijker kunnen aangeven wat zij missen in de zorg aan 
ouderen op dit moment. Het kan echter ook zo zijn dat de huisartsen met een afdeling klinische geriatrie in 
de regio bemerken dat de klinisch geriater toch niet alle problemen oplost of dat de hulp gewoon wordt en 
dat huisartsen in regio zonder klinisch geriater een heel optimistische kijk hebben over de hulp die een 
klinisch geriater biedt. Toch lijkt het eerste gedeelte van dit argument minder waarschijnlijk omdat de 
huisartsen in regio’s met klinisch geriaters wel tevreden zijn over de zorg. 

De huisartsen in regio’s met weinig of geen klinisch geriaters zijn iets minder uitgesproken over hun rol 
als huisarts dan de huisartsen in de regio’s met afdelingen klinische geriatrie. Misschien dat zij meer 
problemen ondervinden met betrekking tot de tijd die ze kunnen besteden aan de oudere patiënt, of 
misschien hebben zij er minder behoefte aan om hun rol sterk neer te zetten, omdat ze weinig ‘concurrentie’ 
van specialisten ondervinden. 

Huisartsen die weinig/niet verwijzen in regio met klinisch geriater geven aan dat zij meer zouden 
verwijzen als er meer klinisch geriaters aanwezig zijn. Het is opvallend dat deze huisartsen dit zeggen want 
ze werken immers in een regio met een afdeling klinische geriatrie. Het lijkt er dan ook op dat deze 
huisartsen toch niet goed op de hoogte zijn over het bestaan van deze afdeling. Een andere verklaring voor 
dit resultaat kan zijn dat de zorg niet goed toegankelijk is door bijvoorbeeld een tekort aan klinisch 
geriaters. 

De huisartsen beoordelen alle onderdelen van het geriatrisch model als belangrijk in de zorg voor ouderen. 
Vooral de coordinerende rol in het ziekenhuis, het inzicht in de complexiteit van klachten en de 

patiëntgerichte benadering en het rekening houden met de behoeften en levensfase van de oudere patiënten, 
vinden de huisartsen hierbij belangrijk. Een punt van aandacht lijkt nog wel de afstemming van de rol en 
verantwoordelijkheden tussen de huisarts en de klinisch geriater. Bij opname in het ziekenhuis zien 
huisartsen de klinisch geriater vooral als aanspreekpunt voor de patiënt, maar na ontslag uit het ziekenhuis 
zien zij vooral zichzelf weer als belangrijkste aanspreekpunt. In de afstemming over de rol en 
verantwoordelijkheden lijkt winst te boeken door communicatie over en weer. 

Ten slotte zijn er een aantal beperkingen in dit onderzoek te benoemen, die samenhangen met het 
verkennende karakter van deze studie. De opzet is kleinschalig en de steekproeftrekking is niet 
representatief voor het hele land. Het beeld dat in dit artikel geschetst wordt, zegt daarom alleen iets over 
regio’s waar de klinisch geriater sterk aanwezig is en over regio’s waar dit helemaal niet zo is, waardoor de 
meerwaarde gemeten kan worden. Over de andere regio’s zegt het onderzoek echter niets. Voor een aantal 
van de resultaten kunnen daarnaast verschillende verklaringen gegeven worden. Voor de daadwerkelijke 
verklaring is daarom meer onderzoek nodig. 

Met de komende vergrijzing en de meervoudige problematiek bij ouderen is en blijft ouderenzorg 
voorlopig een belangrijk thema voor onderzoek en beleid. Het is daarom zinvol om na deze verkenning een 
landelijk representatief onderzoek op te zetten onder huisartsen en daar ook mantelzorgers (naast of namens 
de patiënten) bij te betrekken. Op deze manier kan de meerwaarde van klinisch geriaters in Nederland 
betrouwbaarder weergegeven worden. 

Aan de andere kant geven zowel huisartsen die weinig ervaring hebben met de klinisch geriater als 
huisartsen die wel ervaring hebben met de klinisch geriater duidelijk aan dat zij de meerwaarde van de 
klinisch geriater en het geriatrisch model erkennen. De huisartsen zijn dus van mening dat de klinisch 
geriater iets toevoegt aan de zorg voor ouderen. Het kan zijn dat de meningen niet het daadwerkelijke 
gedrag weerspiegelen. De mening wordt in ieder geval bij de huisartsen die wel ervaring hebben met de 
klinisch geriater ondersteunt door het feit dat zij ook daadwerkelijk verwijzen naar deze. 
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