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 Vaker naar huis na zorgpad-begeleiding 

 Zelfredzamer in hobby's en activiteiten buitenshuis  

 Mantelzorgers ervaren lagere zorglast 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Ouderen die bij de transitie van ziekenhuis 
via geriatrische revalidatie naar huis een 
zorgpad volgen, redden zich beter en hun 
mantelzorgers voelen zich minder belast 
dan wanneer de continuïteit van zorg niet 
wordt gestroomlijnd. Dat concludeert een 
onderzoeksteam van de Universiteit van 
Maastricht dat twee groepen patiënten en 
hun mantelzorgers volgde: één groep voor 
invoering van het zorgpad geriatrische 
revalidatiezorg, en één groep na invoering. 
 

Zorgpad 
Het zorgpad geriatrische revalidatiezorg1 
bevat heldere afspraken over continuïteit en 
afstemming van zorg vanaf de behandeling 
in het ziekenhuis, via de geriatrische 
revalidatie tot nazorg in de thuissituatie. 
Het zorgpad is opgesteld in overleg met 
zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. 
De geriatrische revalidatiezorg richt zich op 
kwetsbare personen met complexe 
multimorbiditeit, waarbij de inschatting is 
dat zij na geriatrische revalidatiezorg weer 
kunnen terugkeren naar de oorspronkelijke 
woonsituatie. Zie het kader voor de 
speerpunten van het zorgpad. 

 

Naar huis 
Ouderen met zorgpad-begeleiding konden 
vaker naar huis na hun revalidatie dan de 

ouderen in de oude situatie. Van de 
gemiddeld 80-jarige zorgpad-ouderen die 
na drie maanden waren ontslagen uit de 
geriatrische revalidatie kon ruim vier op de 
vijf naar huis; bij de ouderen in de oude 
situatie was dat drie op de vijf. Na negen 
maanden was 88 procent van de zorgpad-
ouderen thuis tegenover 67 procent van de 
ouderen die gebruikelijke zorg kregen. De 
auteurs verwachtten dat de naar huis 
ontslagen ouderen een hoger 
functioneringsniveau hadden dan de 
ouderen die nog geriatrische revalidatie 
volgden of naar een verpleeghuis waren 
overgeplaatst.  
 

Zelfredzaam 
Na drie maanden voerden de zorgpad-
ouderen meer hobby's en activiteiten 
buitenshuis uit (gemeten met de Frenchay 
Activities Index, zie kader) dan ouderen in 
de oude situatie. Hun zelfredzaamheid bij 
meer eenvoudige dagelijkse activiteiten 
zoals wassen en aankleden (gemeten met 
de KATZ-15, zie kader) verschilde echter 
niet. Een half jaar later verschilden de 
zorgpad-ouderen en degenen die 
gebruikelijke zorg kregen niet meer in hun 
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hulpbehoevendheid. De onderzoekers 
vermoeden dat de zorgpad-ouderen hebben 
geleerd hun sociale leven weer op te 
pakken, ongeacht de eventuele beperkingen 
of benodigde hulp bij dagelijkse activiteiten.  
 

Mantelzorg 
Ondanks dat meer zorgpad-ouderen naar 
huis waren ontslagen gaven de gemiddeld 
60-jarige mantelzorgers aan dat ze na drie 
maanden een lagere zorglast ervoeren dan 
mantelzorgers van ouderen in de oude 
situatie. Die gunstige uitkomst hield niet 
aan: na negen maanden was de zorglast 
gelijk voor mantelzorgers in de oude en de 
nieuwe situatie. Ook bleek de 

levenskwaliteit van de mantelzorgers en de 
tijd die zij aan mantelzorg besteedden niet 
beter dan in de oude situatie. 
 

Langere termijn 
De betere zelfredzaamheid van de zorgpad-
ouderen en de lagere zorglast voor hun 
mantelzorgers bleef beperkt tot de eerste 
drie maanden. Een half jaar later 
verschilden de uitkomsten van de oude en 
de nieuwe situatie niet meer van elkaar, 
mogelijk omdat de reikwijdte van het 
zorgpad was overschreden. Het zorgpad 
versoepelt de transitie van ziekenhuis via 
geriatrische revalidatie naar huis: eenmaal 
thuis vervalt de ondersteuning van de 
zorgpadcoördinator en krijgen deze 
ouderen weer reguliere zorg. 

 
Implementatie 
Omdat eerdere analyses uitwezen dat 
ouderen die het zorgpad volgden korter in 
het ziekenhuis of de geriatrische revalidatie 
instelling verbleven, menen de auteurs dat 
het zorgpad wel een forse kostenbesparing 
oplevert. Dat meer zorgpad-ouderen na 
opname in de geriatrische revalidatiezorg 
terug naar huis gaan (in plaats van 
(her)opname in ziekenhuis of verpleeghuis) 
draagt ook bij aan lagere kosten. Derhalve 

Katz-15 
De Katz-15 vragenlijst meet hoe afhankelijk 
de invuller is bij het uitvoeren van vijftien 
dagelijkse activiteiten. De respondent geeft 
aan of hij activiteiten als wassen, 
aankleden, naar het toilet gaan, lopen, 
boodschappen doen, eten, huishoudelijk 
werk, reizen, telefoon gebruiken, medicijnen 
innemen of met geld omgaan zelfstandig 
kan uitvoeren of dat hij daar hulp bij nodig 
heeft. De score loopt van 0 tot 15, en bij een 
hogere score heeft een respondent meer 
hulp nodig. 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Een goede continuïteit van de zorg van ouderen met complexe problematiek is noodzakelijk. 
Met name bij wisselende zorgverleners zoals na opname in het ziekenhuis en de GRZ. Het in 
Maastricht ontwikkelde zorgpad laat zien dat o.a. door een zorgpadcoördinator, goede 
afspraken over triage en duidelijke overdrachten verbeteringen in activiteiten van de oudere 
en belasting van de mantelzorger waar te nemen zijn. Er zijn zeker nog verbeterpunten 
binnen het zorgpad mogelijk, zoals de auteurs ook aangeven. Maar het maken van afspraken 
binnen de ketenzorg van ouderen in de vorm van een zorgpad lijkt zowel de oudere zelf als 
de mantelzorger te helpen. Deze bevindingen zijn niet specifiek voor Maastricht, maar voor 
de hele Nederlandse situatie toepasbaar. Opvallend is dat de verbeteringen na 9 maanden 
niet meer aanwezig zijn. Dat impliceert dat de voorzetting naar de 1e lijn minder goed 
verloopt en het belangrijk is hen meer te betrekken in de samenwerking met de GRZ. 
Een pluspunt van deze studie is dat ze niet alleen naar de oudere zelf, maar ook naar diens 
mantelzorger hebben gekeken. Door de veranderde situatie in ons land, met als uitgangspunt 
een oudere zo lang mogelijk thuis te laten wonen, is de rol, en daarmee de belasting, van de 
mantelzorgers steeds groter geworden. Voor hen is het ook belangrijk dat duidelijk is welke 
zorg noodzakelijk is en welke rol zij daarin kunnen spelen. 
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adviseren de onderzoekers om het zorgpad 
breder te implementeren. Omdat niet alle 
zorgverleners - met name in de eerste lijn - 
op de hoogte leken van het bestaan en de 
inhoud van het zorgpad benadrukken zij het 
belang om de samenwerking tussen de 
geriatrische revalidatiezorg en de eerste lijn, 
en de samenwerking tussen de eerstelijns 
zorgverleners verder uit te breiden. Het 
opgestelde implementatieplan2 kan daarbij 
helpen. 
 
[1] Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg  
https://bit.ly/2C1QrLq 
[2] Implementatie Zorgpad Geriatrische 
Revalidatiezorg  
https://bit.ly/2ruCpLZ 

 

 

Frenchay Activities Index 
Deze vragenlijst legt vast of respondenten 
meer complexe activiteiten uitvoeren, zoals 
zwaarder huishoudelijk werk, hobby's, 
klussen en tuinieren, en activiteiten 
buitenshuis. Elke vraag heeft vier 
antwoordmogelijkheden, uiteenlopend van 
'nooit' tot 'vaak' of 'meestal'. De score loopt 
uiteen van 0 tot 45 punten, waarbij een 
hogere score overeenkomt met een hoger 
functioneringsniveau. 

Speerpunten zorgpad: 
1. Een zorgpadcoördinator vormt de 

schakel tussen de zorgverleners en 
stroomlijnt de continuïteit van zorg; 

2. Onder verantwoordelijkheid van de 
specialist ouderengeneeskunde 
selecteren transferconsulenten met 
een triage-instrument ouderen die na 
ziekenhuisopname in aanmerking 
komen voor de GRZ; 

3. Ouderen en hun mantelzorgers worden 
actief betrokken bij de triage en hun 
behandelplan en revalidatiedoelen; 

4. Alle overdrachten vanuit het ziekenhuis 
naar de GRZ en vanuit de GRZ naar de 
eerste lijn zijn van goede kwaliteit en 
worden op de dag van ontslag naar de 
vervolgzorg verstuurd; 

5. Zorgverleners van het ziekenhuis en de 
GRZ evalueren het zorgpad minstens 
twee keer per jaar en zorgverleners van 
de GRZ en de eerste lijn minstens één 
keer per jaar. 
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