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Samenwerking tussen huisartsen 
en het Mobiel Geriatrisch Team 
Houten: zorg voor kwetsbare  
ouderen thuis
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Inleiding
Nederland verzilvert; momenteel kent Nederland drie 

miljoen 65-plussers. Naar verwachting zal dit in 2038 

zijn toegenomen tot zo’n 4,3 miljoen. Met het stijgen 

van de leeftijd treden ook vaker ouderdomsspecifieke 

ziekten en stoornissen op. Door deze factoren zal 

het aantal zorgbehoevende ouderen met complexe 

geriatrische problematiek sterk groeien. Het aantal 

verpleeghuisbedden houdt geen gelijke tred met 

deze trend. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals 

individualisering, mondigheid, etniciteit en de 

welvarendheid van ouderen zijn mede van invloed op 

het feit, dat ouderen met complexe problematiek die 

voorheen in het verpleeghuis werden opgenomen in 

toenemende mate langer in hun eigen woonomgeving 

blijven.1

Landelijk zijn diverse projecten gestart met als 

doel ondersteuning van thuiswonende (psycho)

geriatrische cliënten. Wat betreft vorm en organisatie 

is er een grote verscheidenheid aan projecten 

geweest, zoals wachtlijstserviceprojecten ontstaan 

vanuit een toenemende wachtlijstproblematiek.2 

Een bekend initiatief is het Dementie Onderzoek 

en Casemanagement (DOC-)Team van de Stichting 

Geriant in de regio Noord-Holland-Noord met als 

doelstelling diagnostiek en langerdurende ambulante 

zorgverlening.3 In Midden-Nederland is als onderdeel 

van de Rivas Zorggroep in 2000 het Geriatrisch 

Onderzoek en Adviescentrum (GOAC) gestart, dat aan 

vroegtijdige signalering doet en de huisartspraktijk 

ondersteunt.4,5 

Met ingang van 1 oktober 2005 is ook door 

Stichting Zorgspectrum een initiatief genomen om 

deze problematiek het hoofd te bieden door het 

starten van een Mobiel�Geriatrisch�Team�(MGT) in 

Houten. De gemeente Houten is een middelgrote 

gemeente met een inwonertal van ongeveer 45.000. 

Momenteel wonen er ongeveer 4.000 65-plussers. 

Het Mobiel Geriatrisch Team biedt in de thuissituatie 

zorg aan mensen met een (psycho)geriatrische 

zorgbehoefte. Na aanmelding door huisarts, 

mantelzorger of thuiszorgmedewerkers draagt de 

casemanager van het team zorg voor het opvragen 

van de benodigde informatie, maakt een eerste 

inventarisatie en bespreekt deze kort met de arts en 

de psycholoog. Vervolgens wordt na de intake aan 

huis door de casemanager, psycholoog of specialist 

ouderengeneeskunde een (zorg)diagnose gesteld. 

Hieraan gekoppeld wordt een advies uitgebracht 

dat wordt besproken met cliënt en mantelzorgers. 

De casemanager legt voor alle cliënten een digitaal 

dossier aan. 

Vanaf de start is het MGT in Houten meer dan 200 

keer ingeschakeld. Vanwege het succes van dit team 

zijn ook in andere gemeenten in het verzorgingsgebied 

van Zorgspectrum (Nieuwegein, Vianen en Bunnik) 

teams gestart. Het doel van het MGT is het bieden 

van zorg aan cliënten met een (psycho)geriatrische 

zorgbehoefte in de thuissituatie. Dit doel wordt 

bereikt door het in de thuissituatie aanbieden van een 

geïntegreerd aanbod van diagnose, behandeling en 

ondersteunende en activerende begeleiding, waarin 

casemanagement een centrale rol vervult. Over de 

effecten van casemanagement is de laatste jaren 

veel onderzoek gepubliceerd. De conclusies over 

de effectiviteit van preventieve huisbezoeken aan 

ouderen zijn tegenstrijdig.6 Een in 2006 gepubliceerde 

gecontroleerde clinical trial toont aan dat geïntegreerde 

zorg in de eerste lijn door een interdisciplinair team bij 

patiënten met Alzheimer een significante verbetering 

in de kwaliteit van zorg en in gedragsmatige en 

psychologische symptomen bewerkstelligde.7 Uit een 

meta-analyse van 19 onderzoeken (RCT’s) bleek dat 

interventies die boven op de gebruikelijke zorg geboden 

werden, geassocieerd waren met lagere sterftecijfers 

en een grotere kans om langer zelfstandig te blijven 

wonen.8 Er werd geen effect aangetoond op het aantal 

opnames. In een recent gepubliceerd onderzoek is 

aangetoond dat casemanagement geen meerwaarde 
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had ten opzichte van de gebruikelijke zorg wanneer 

gekeken wordt naar de kwaliteit van leven, depressieve 

gevoelens en ervaren druk bij mantelzorgers en naar 

kwaliteit van leven, tijd tot opname en sterfte bij 

patiënten.9 Opgemerkt dient te worden dat het ging 

om een onderzoekspopulatie die proactief benaderd 

was. Beide laatstgenoemde onderzoeken benadrukken 

het belang van selectie van de doelgroep op grond 

van patiëntkarakteristieken zoals leeftijd, functionele 

beperkingen en frailty. Dat preventieve huisbezoeken 

niet zinvol zijn voor de hele populatie thuiswonende 

ouderen, maar meer effectief wanneer beperkt tot 

diegenen met een zwakke gezondheid, kwam ook al uit 

een onderzoek uit 1993 in Zuid-Nederland naar voren.10

In dit tijdschrift publiceerden wij al eerder gegevens 

over de rol van de specialist ouderengeneeskunde uit 

een retrospectief dossieronderzoek van cliënten van 

het MGT.11 Het betreft hier gegevens over 65 cliënten 

die tussen oktober 2005 (start van het MGT) en 

augustus 2007 waren aangemeld. Dit onderzoek biedt 

ook een overzicht over de cliëntpopulatie van het MGT. 

In dit artikel willen wij deze cliëntpopulatie van het 

eerste uur analyseren. Ook is op punten nagegaan of 

deze cliëntpopulatie in de loop van de tijd veranderd 

is. Hiertoe zijn gegevens geanalyseerd van de cliënten 

die tussen april 2009 en april 2010 zijn aangemeld 

bij het team, en vergeleken met de informatie van de 

eerste onderzoekspopulatie.

Methode
Het uitgevoerde onderzoek is beschrijvend van 

aard waarbij aan de hand van retrospectief 

dossieronderzoek gegevens zijn verzameld. De 

inventarisatie van de patiëntgegevens uit de dossiers 

volgde voornamelijk uit het doornemen van de door 

de casemanager digitaal aangelegde dossiers in 

het MGT-bestand. Over de eerste onderzoeksgroep 

zijn eveneens de door de arts aangelegde medische 

dossiers gebruikt. Deze bevatten de medische 

gegevens en door de arts gemaakte notities van 

gedane verrichtingen en MDO’s. Niet van alle cliënten 

was een dossier beschikbaar, vanwege het feit dat 

bij verhuizing of opname het dossier met de cliënt 

meeverhuist. Daar waar over bepaalde kenmerken 

geen informatie te vinden was, zijn gegevens als 

‘missing’ in het onderzoek ingevoerd.

De dossiers van de eerste onderzoekspopulatie zijn 

bekeken op de volgende punten:

●  Persoonlijke�kenmerken: leeftijd en geslacht, 

verwijzer, ADL-status, mobiliteitsstatus en 

valproblematiek, aanwezigheid van cognitieve 

stoornissen en overige diagnoses, medicatiegebruik, 

woonsituatie, aanwezigheid van partner, mantelzorg 

en/of professionele (thuis)zorg.

  Op een aantal van deze kenmerken zijn de cliënten 

na inventarisatie van de beschikbare informatie 

aan de hand van de beschrijvingen in drie of 

vier categorieën onderverdeeld. De ADL-status is 

verdeeld in zelfstandig, gedeeltelijk afhankelijk/

zelfstandig met hulp en volledig afhankelijk. De 

mobiliteitsstatus is op dezelfde manier gesplitst 

in volledig mobiel, mobiel met begeleiding en/

of hulpmiddelen en volledig immobiel. Qua 

woonsituatie zijn de cliënten gegroepeerd als 

zelfstandig wonend, wonend in een aanleunwoning, 

in een verzorgingshuis en in een verzorgingshuis 

met verpleeghuiszorg. Voor de mantelzorg is 

gekeken naar het al dan niet beschikbaar zijn 

van mantelzorg, het wel of niet ontvangen van 

mantelzorg door de eigen partner en mantelzorg 

geboden door (schoon)kinderen.

●  Somatische�kenmerken: De medische diagnoses 

zijn verzameld uit de beschikbare medische 

gegevens en de bij de intake verkregen informatie 

en vervolgens gecategoriseerd in hoofdgroepen. De 

meest voorkomende diagnoses worden vermeld.

  Wat betreft het medicatiegebruik is gekeken naar 

het aantal gebruikte verschillende medicijnen 

per patiënt. Het gebruik van psychofarmaca, 

onderverdeeld in anxiolytica, antipsychotica, 

antidepressiva en dementieremmende middelen, is 

separaat daarvan geïnventariseerd.

●  Psychologische�kenmerken: Ter beschrijving van 

het cognitief functioneren is de uitslag van het 

neuropsychologisch onderzoek (NPO), indien 

uitgevoerd, vermeld. Ook is gekeken of ten tijde 

van aanmelding de diagnose dementie al gesteld 

was door de huisarts of de tweede lijn. Indien 

afgenomen is de MMSE-score vermeld.

  De conclusies uit de afgenomen NPO’s zijn in vier 

categorieën verdeeld; milde tot matige cognitieve 

stoornis (MCI), ernstige cognitieve stoornis of 

dementie, niet-cognitieve, psychische aandoening 

(bijvoorbeeld depressie) en de combinatie van een 

cognitieve met een niet-cognitieve aandoening.

Van de tweede onderzoekspopulatie zijn de volgende 

gegevens geanalyseerd:

●  Persoonlijke�kenmerken: geslacht en leeftijd, 

verwijzer, alleenwonend, beschikbaarheid van 

mantelzorg en woonsituatie.

●  Psychologische�kenmerken: de uitslag van het 

NPO, indien uitgevoerd, en de MMSE-score, 

indien afgenomen. Ook is gekeken of de diagnose 

dementie al voor aanmelding is gesteld.

Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie 1 bestaat uit alle cliënten 

woonachtig in Houten die in de periode van juli 2005 

tot september 2007 door het mobiel geriatrisch team 

Houten in begeleiding genomen zijn (n=65).

Vergelijkende onderzoekspopulatie 2 bestaat uit cliënten 
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woonachtig in Houten die in de periode april 2009 tot 

april 2010 in begeleiding zijn genomen (n=55).

Tabel 1: Persoonlijke kenmerken 

karakteristieken demografisch en functioneel

Kenmerk (n=65)

Gemiddelde leeftijd in jaren 81,4 (SD= 5,8)

Vrouwelijk geslacht (47) 72,3%

Gemiddelde MMSE (n=42) 18,8 (SD=5,0)

Diagnose dementie t.t.v. aanmelding 
(n=62)

(15) 24,2%

ADL-status (n=59) 
  zelfstandig
  deels afhankelijk 
  volledig afhankelijk

(25) 42,4% 
(31) 52,5%
(3) 5,1%

Mobiliteitstatus (n=59) 
  mobiel
  mobiel met hulpmiddelen/begeleiding
  immobiel

(33) 55,9%
(25) 42,4%
(1) 1,7%

Woonsituatie
  zelfstandig
  aanleunwoning
  verzorgingshuis
  idem met meerzorg/VPH-indicatie

(44) 67,7%
(10) 15,4%
(10) 15,4%
(1) 1,5%

Alleenwonend
Met partner wonend 

(36) 55,4%
(26) 40,0%

Mantelzorg 
  aanwezig (n=61)
  door partner (n=64)
  door zoon/dochter (n=57)

(52) 85,2%
(19) 29,7%
(34) 59,6%

Cliënt ontvangt professionele zorg (n=61) (29) 47,5%

Aantal medische diagnoses (n=58) 3,8 (SD 1,4)

Diagnose dementie reeds bij aanmelding (15) 23,1%

Conclusie NPO (n=49)
  MCI/milde-matige stoornis
  dementie/ernstige stoornis
  niet-cognitieve aandoening
  cognitieve + andere stoornis

(15) 30,6%
(24) 49,0%
(4) 8,2%
(6) 12,2%

Aantal medicijnen (n=54) 5,0 (SD 2,9)

Psychofarmacagebruik (n=54)
  totaal
  anxiolytica
  antipsychotica
  antidepressiva
  antidementica

(19) 29,2%
(16) 29,1%
(3) 5,3%
(4) 7,4%
(1) 1,8%

Aantal medische diagnoses (n=58) 3,8 (SD 1,4)

SD:�standaarddeviatie;�MMSE:�mini�mental�state�exam;�ADL:�ac-
tivities�of�daily�life;�VPH:�verpleeghuis;�NPO:�neuropsychologisch�
onderzoek;�MCI:�mild�cognitive�impairment.

Resultaten

De uitgebreide analyse van onderzoekspopulatie 1 gaf 

de volgende resultaten, samengevat in tabel 1 en 2:

●  Persoonlijke�kenmerken:�Het MGT is in periode 

1 ingeschakeld bij 65 personen, onder wie 47 

vrouwen (72,3%). De leeftijd varieerde van 68 tot 

93 jaar met een gemiddelde van 81 jaar. De meeste 

(67,7%) cliënten voor wie advies werd ingewonnen, 

woonden zelfstandig, op een particulier adres. 

In iets meer dan de helft van de aanmeldingen 

werden de cliënten naar het MGT verwezen door 

de huisarts (35 keer; 55,4%). Het Servicebureau, 

de wachtlijstbemiddelaar van Zorgspectrum, 

bracht twaalf cliënten aan (18,5%), vier werden 

door een familielid aangemeld (6,2%). De overige 

13 (20%) door een andere verwijzer, 36 cliënten 

(55,4%) waren alleenwonend, 26 (40%) woonden 

met hun partner en drie (4,6%) in een ander 

samenwoningsverband. Van alle cliënten kon 85,2% 

in wisselende mate terugvallen op mantelzorg, 

vooral geleverd door een partner of kinderen.

  Ten tijde van aanmelding bij het MGT ontvingen 29 

cliënten (47,5%) een vorm van thuiszorg.

●  Functionele�kenmerken:�Gelet op de ADL-

activiteiten functioneerden 25 cliënten (42,4%) 

zelfstandig bij wie in acht gevallen de kanttekening 

gemaakt werd, dat de kwaliteit van zelfzorg 

te wensen overliet. Van de overigen waren 

31 cliënten (52,5%) in meer of mindere mate 

afhankelijk van hulp, drie (5,1%) waren volledig 

zorgafhankelijk. Voor de mobiliteitsstatus geldt 

dat bij 33 cliënten (55,9%) er geen aanwijzingen 

waren voor mobiliteitsproblemen. 25 cliënten 

(42,4%) waren mobiel zolang ze begeleid werden, 

dan wel konden beschikken over loophulpmiddelen. 

Slechts 1 persoon (1,7%) was volledig immobiel. 

●  Somatische�kenmerken:�Alle genoemde 

voorkomende diagnoses zijn genoteerd en geteld 

(n=58). Gemiddeld hadden cliënten 3,8 (SD 1,4) 

diagnoses, variërend in aantal van 1-7. Vrijwel 

alle cliënten hadden een psychische aandoening 

(94,8%), het meest voorkomend waren de 

cognitieve stoornissen (65,5%), daarnaast het 

voorkomen van wanen/hallucinaties (10,3%) en 

in vier gevallen een stemmingsstoornis (6,9%). 

Van een CVA was sprake bij 29,3%. De andere 

grote groep was de cardiovasculaire aandoeningen 

(79,3%). Van de interne aandoeningen (60,3%) 

was diabetes mellitus de meest voorkomende 

diagnose (27,6%), gevolgd door COPD (10,3%). 

Ruim een derde van alle cliënten (39,7%) leed aan 

een aandoening van het bewegingsapparaat, met 

artrose (13,8%) en osteoporose (8,6%) als meest 

voorkomende diagnoses (zie tabel 2).

  Gemiddeld werden 5,0 (SD 2,9) verschillende 

medicijnen gebruikt, variërend in aantal van 0 tot 

11. Er werd 16 keer anxiolytica (30,2%), viermaal 

antidepressiva (5,7%), driemaal antipsychotica 

(5,7%) en eenmaal een dementieremmer (1,9%) 

voorgeschreven. 

●  Psychologische�kenmerken:�Bij 15 cliënten 

(23,1%) was de diagnose dementie bij de 

aanmelding al gesteld.

  Bij 42 personen (64,6%) is een MMSE afgenomen 

waarvan de uitkomst varieerde van 7 tot 28 uit 

een maximaal te behalen aantal van 30 punten. De 

gemiddelde score bedroeg 18,8 punten (SD 5,0).

  Bij 49 cliënten (75%) is een NPO gedaan. Deze 

is in de meeste gevallen uitgevoerd door de 

psycholoog van het MGT, een enkele maal door 
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medewerkers van de GGz of ziekenhuis. De 

conclusies waren als volgt verdeeld: er was sprake 

van een milde tot matige cognitieve stoornis bij 15 

cliënten (30,6%), een ernstige cognitieve stoornis 

of dementie bij 24 cliënten (49,0%), een niet-

cognitieve aandoening bij 4 cliënten (8,2%) en 

nog eens 6 cliënten (12,2%) hadden zowel een 

cognitieve als een niet-cognitieve aandoening.

Analyse van de tweede onderzoekspopulatie geeft de 

volgende gegevens.

●  Persoonlijke�kenmerken:�Het MGT is in periode 

twee ingeschakeld bij 55 personen, onder wie 

34 vrouwen (61,8%). De leeftijd varieerde van 

64 tot 96 jaar met een gemiddelde van 81 jaar. 

Verreweg de meeste cliënten (92,7%) voor wie 

advies werd ingewonnen, woonden zelfstandig op 

een particulier adres. Het overgrote deel van de 

cliënten (85,5%) werd verwezen door de huisarts, 

overige verwijzers waren geheugenpolikliniek 

(9,1%), de GGz (1,8%) en revalidatieafdeling van 

het verpleeghuis (3,6%). 

  Er waren 23 cliënten (41,8 %) alleenwonend, de 

overige cliënten woonden met hun partner. Van alle 

cliënten kon 90,9% in wisselende mate terugvallen 

op mantelzorg.

●  Psychologische�kenmerken:�Bij 35 personen 

(63,6%) is een MMSE afgenomen waarvan de 

uitkomst varieerde van 13 tot 30 uit een maximaal 

te behalen aantal van 30 punten. De gemiddelde 

score bedroeg 22,4 punten. 

  Bij 34 cliënten (61,8%) is een NPO gedaan door 

de psycholoog van het MGT. Bij 15 cliënten 

(27,2%) was de diagnose dementie al gesteld 

bij aanmelding, twee keer was dit door de 

huisarts gedaan, de overige keren door een 

ziekenhuisspecialist, geheugenpolikliniek of 

GGz. Van acht van deze cliënten was een NPO 

meegezonden bij aanmelding.

Tabel 3: Vergelijking twee onderzoeksgroepen

Kenmerk 2005-2007
(n=65)

2009-2010
(n=55)

Leeftijd gemiddeld 81,4 81,0

Vrouwelijk geslacht 72,3% 61,8%

Zelfstandig wonend 67,7% 92,7%

Alleenwonend 55,4% 41,8%

Beschikbare mantelzorg 85,2% 90,9%

Verwezen door huisarts 55,4% 85,5%

MMSE gemiddeld 18,8
(n=42, 64,6%)

22,4
(n=35, 63,6%)

Uitgevoerd NPO
conclusie dementie

75%
49%

76%
86%

Diagnose dementie bij 
aanmelding

23,1% 27,2%

Discussie
Uit de analyse in periode één blijkt de volgende globale 

profielschets passend op meer dan de helft van de 

aangemelde cliënten; vrouw, leeftijd 80+, woont 

zelfstandig en alleen, heeft cognitieve problemen 

passend bij een dementie, is voor de ADL afhankelijk 

van anderen en ontvangt mantelzorg. Deze gemiddelde 

MGT-cliënt heeft gemiddeld vier medische diagnoses en 

slikt vijf verschillende medicijnen per dag.

Alhoewel bovenstaande schets een globaal beeld geeft, 

blijkt bij nadere bestudering van de gegevens dat het 

geenszins om een homogene groep gaat. Met name 

medisch-medicamenteus waren er grote onderlinge 

verschillen: van geen enkele diagnose (naast de 

geheugenproblematiek) en geen enkel medicatiegebruik 

Tabel 2: Diagnoses bij intake (n=58)

Groep Totaal 
% (n)

Meest 
voorkomend

% (n) Overig % (n)

Psychisch   94,8% (55) cognitieve stoornissen 65,5% (38) wanen/hallucinaties
stemmingsstoornis
overig

  10,3% (6)
  6,9% (4)
  12,1% (7)

CVA   29,3% (17)

Neurologisch   31,0% (18) M. Parkinson
evenwichtsstoornissen

12,1% (7)
8,6% (5)

o.a. epilepsie, neuro-
pathie

  10,3% (6)

Zintuigen   15,5% (9) slechtziendheid 12,1% (7) slechthorendheid   3,4% (2)

Cardiovasculair   79,3% (46) hypertensie
hartfalen
coronairlijden
ritmestoornis

19,0% (11)
17,2% (10)
17,2% (10)
15,5% (9)

o.a. klepaandoeningen   10,3% (6)

Interne aandoeningen   60,3% (35) diabetes mellitus
COPD

27,6% (16)
10,3% (6)

o.a. schildklier- en nier-
functiestoornis

  22,4% (13)

Bewegingsapparaat   39,7% (23) artrose
osteoporose

13,8% (8)
8,6% (5)

o.a. inflammatoire aan-
doeningen

  17,2% (10)

Urogenitaal   25,9% (15) incontinentie 12,1% (7) BPH en urineweginfecties   13,8% (8)

Maligniteiten   8,6% (5)

Overig   5,2% (3)
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tot zeven diagnoses en 11 medicijnen, zodat met recht 

sprake is van een palet aan kwetsbaarheid als gevolg 

van multimorbiditeit en polyfarmacie.

Voor alle cliënten gold dat het wel of niet ADL-

zelfstandig zijn geen invloed had op het ontvangen 

van mantelzorg, door de partner of anderszins. 

Overigens ontving een opvallend groot deel (85,2-

90,9%) van de mensen enige vorm van mantelzorg. 

LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam) vond 

in de jaren 1992-1999 een veel kleiner percentage 

hulpbehoevende, thuiswonende ouderen dat 

mantelzorg ontvangt. Met name in de groep boven 

de 80 jaar ontving in de LASA-onderzoeksgroep 

slechts 42% mantelzorg.12 Mogelijk is de discrepantie 

ten dele te verklaren door het verschil tussen een 

stadspopulatie en een populatie uit een meer landelijk 

gebied, zoals Houten. Een ander verschil tussen de 

twee populaties is dat in het LASA-onderzoek alle 

cliënten een vorm van professionele hulp ontvingen, 

terwijl dit bij de MGT-cliënten slechts in de helft van de 

gevallen zo was.

In de twee jaar vanaf de start zijn 65 cliënten door 

het MGT in begeleiding genomen wat neerkomt op 

1,6% van de totale groep 65-plussers in Houten. 

Vertaald naar de landelijke situatie zou dat betekenen 

dat bij 97.500 ouderen de vraag om (psycho)

geriatrische zorg in de thuissituatie bestaat. Uit 

de analyse van de populatie in periode twee blijkt 

dat de vraag naar begeleiding is toegenomen, 

extrapolatie naar een vergelijkbare meetperiode 

zou het aantal verwijzingen op ruim 100 brengen 

in vergelijking met 65 in de eerste periode, een 

toename met meer dan 50%. Belangrijke vraag is of 

we hier te maken hebben met een stabiele populatie 

of dat de onderzoekspopulaties in beide periodes 

ook kwalitatief van elkaar verschillen. Uit analyse 

blijkt een aantal interessante verschillen naar voren 

te komen. Zo is het percentage verwijzingen dat 

direct van de huisarts afkomstig is significant hoger 

geworden. Hieraan ten grondslag ligt mogelijk een 

aantal ontwikkelingen binnen Houten en binnen de 

landelijke ontwikkeling van Ketenzorg dementie. 

Vanaf 2008 maakt het MGT Houten deel uit van 

een zogenoemd koploperstraject waarbij ketenzorg 

voor dementerenden in samenwerking met het 

zorgkantoor (Agis) wordt vormgegeven. In het kader 

van dit traject zijn formele samenwerkingsafspraken 

met de Vereniging Houtense Huisartsen gemaakt. 

Daarnaast is het MGT verhuisd van een kantoor 

binnen een van de eigen woonzorgcentra naar een 

kantoor in een nieuw eerstelijnscentrum, waar ook 

een huisartsenpraktijk huist met een relatief groot 

deel oudere patiënten. Naast de samenwerking met 

de huisartsen is ook de samenwerking gezocht met 

een geheugenpolikliniek, hetgeen resulteerde in 

afspraken voor snelle doorverwijzing en voorkomen 

van dubbel werk bij die cliënten bij wie ten behoeve 

van diagnostiek uitvoeriger onderzoek (bijvoorbeeld 

beeldvormend onderzoek) nodig bleek dan binnen 

het MGT te bieden is. Door deze samenwerking zien 

de huisartsen het MGT als primair verwijspunt bij 

twijfel over cognitief functioneren. Dit is mogelijk 

ook een verklaring voor het feit dat de MMSE, bij 

een vergelijkbaar percentage afgenomen lijsten, 

een hogere gemiddelde score vertoont in de tweede 

onderzoeksgroep; een toegenomen percentage van 

de patiënten komt voor relatief vroege diagnostiek. 

Uit vergelijking tussen beide populaties komt ook 

naar voren, dat er een duidelijke groei is van de 

aanmeldingen van mannen met cognitieve stoornissen 

die met een echtgenote thuis wonen, in vergelijking 

met enkele jaren geleden. Mogelijk betekent dit dat 

ook vrouwelijke mantelzorgers, door toenemende 

bekendheid met de mogelijkheden van hulpverlening 

via huisartsen, alzheimercafés en campagnes van 

Alzheimer Nederland, eerder aan de bel trekken.

De vorige staatssecretaris van VWS stelt in het dossier 

Multimorbiditeit en ouderenzorg dat meer kennis 

nodig is over de omvang en de aard van complexe 

multimorbiditeit.13 Met betrekking tot het in opdracht 

van de staatssecretaris van VWS door ZonMw 

op te stellen programma Ouderenzorg wordt het 

volgende gezegd: ‘Om�de�geriatrische�zorg�effectief�

in�te�kunnen�zetten�is�het�nodig�te�beschikken�over�

een�‘zeef’�waarmee�de�geriatrische�patiënt�kan�

worden�opgespoord.�Een�dergelijke�zeef�kan�worden�

ontwikkeld�door�de�risico’s�bij�en�op�diverse�ziekten,�

beperkingen�en�andere�signalen�onder�bepaalde�

(leeftijds)groepen�onder�de�bevolking�in�kaart�te�

brengen.�Succesvolle�geriatrische�zorg�is�afhankelijk�

van�het�ontwikkelen�en�toepassen�van�de�benodigde�

kennis�over�de�geriatrische�patiënt.’

In Houten lijkt een succesvolle samenwerking 

tussen huisartsen en het Mobiel Geriatrisch Team 

vanuit de ouderenzorg te zijn ontwikkeld voor een 

doelgroep waarbij duidelijk sprake is van complexe 

multimorbiditeit. De wijze waarop de samenwerking 

zich heeft ontwikkeld, biedt hoop dat deze kan leiden 

tot steeds vroegere interventies waardoor mogelijk de 

complexiteit te beperken is.

Het hier beschreven onderzoek heeft verschillende 

beperkingen. Zo is het retrospectief van opzet en is 

de informatie niet verzameld voor het doel van dit 

onderzoek. Het onderzoek vond plaats in één enkele 

middelgrote plaats in Nederland met een kleine groep 

verwijzers en uitvoerenden en een bronpopulatie 

van slechts 4.000 ouderen. Het is daarom vooral als 

een casestudy te beschouwen. De veranderingen in 

de populatie in de afgelopen jaren is slechts deels 

in beeld gebracht en werpt vragen op die alleen 

door nadere analyse van de huidige populatie te 
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beantwoorden zijn. De resultaten zijn desalniettemin 

interessant, omdat het één van de eerste is naar 

deze vorm van geriatrische consultatie vanuit het 

verpleeghuis in Nederland die cliëntkenmerken in 

beeld heeft gebracht. Het systematisch gaan gebruiken 

van gevalideerde instrumenten is in de toekomst van 

deze vorm van extramurale geriatrische consultatie 

van groot belang om de problematiek nog beter te 

beschrijven en interventies beter te kunnen vervolgen. 

Daarnaast werd duidelijk dat het ontwikkelen van 

goede samenwerking met huisartsen een verschuiving 

tot stand kan brengen in cliëntkenmerken waarbij de 

expertise vanuit de ouderenzorg mogelijk vroeger in 

het ziekteproces kan worden ingezet, hetgeen vanuit 

preventieoogpunt buitengewoon interessant is.

Samenvatting

Doel: Het beschrijven van de kenmerken van de 

cliënten voor wie het Mobiel Geriatrisch Team 

(MGT) in Houten is geconsulteerd gedurende twee 

onderzoeksperioden.

Methode: Retrospectief dossier onderzoek.

Resultaten: Het MGT wordt over het algemeen 

ingeschakeld voor zelfstandig wonende ouderen 

met multipele pathologie. Vergelijking van de 

cliëntengroep uit de startperiode (2005-2007) 

met de huidige cliëntengroep toont een mogelijke 

verschuiving naar vroegere inzet van de expertise 

vanuit de ouderenzorg.

Conclusie: Geriatrische consultatie in de 

thuissituatie vanuit het verpleeghuis bedient 

een kwetsbare groep ouderen. Bij toenemende 

bekendheid bij huisartsen wordt de mogelijkheid 

om preventief hulp in te zetten verruimd.

Summary

Objective: During two periods of time the 

consultations of the Mobile Geriatric Team in 

Houten have been analysed. This study gives a 

description of the client characteristics.

Method: Retrospective medical file analysis.

Results: In most cases the MGT has been 

consulted on behalf of independent living 

elderly people suffering from multiple diseases. 

Comparison of the recent with the previous 

group of clients shows a tendency towards earlier 

commencement of elderly care expertise. 

Conclusion: Geriatric consultation on a home 

call basis by nursing home professionals attends 

to a group of frail elderly people. Increasing 

acquaintance with the MGT by primary care 

physicians creates more possibilities for preventive 

interventions.
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