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DISCLOSURES 

• geen 

 



eindstadium nierfalen 
ernstige aortastenose 

(en een versleten heup) coloncarcinoom 

Nieuwe heup? 

(THP) 

Nieuwe hartklep? 

(TAVI) 

Nierfunctievervangende behandeling? 

(dialyse) 

Chemo? 

 

Ok? 

WAT IS WIJSHEID BIJ WIE? 
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EPIDEMIOLOGIE 



ISSUES BEHANDELING BIJ OUDEREN 
WAAROM VERSCHILT DIT VAN JONGERE PATIËNTEN? 

• Behandeling vaker slechter verdragen/ >complicaties 

• Comorbiditeit 

• Polyfarmacie 

• Kwetsbaarheid (Frailty)  

 

• Protocol past niet altijd, afwijken van gebaande pad  

 

• Levensverwachting vs time-to-benefit 

• Andere behandeldoelen/preferenties  
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ISSUES BEHANDELING BIJ OUDEREN 

KALENDERLEEFTIJD ≠ BIOLOGISCHE LEEFTIJD 
HETEROGENE GROEP 

 
 



ISSUES BEHANDELING BIJ OUDEREN 
BEHANDELING VAN JONGERE POPULATIE WORDT 

ONTERECHT VERTAALD NAAR DE OUDERE PATIËNT 
 
 



ISSUES BEHANDELING BIJ OUDEREN 
ONDERBEHANDELING? 

IKNL 



IKNL 

ISSUES BEHANDELING BIJ OUDEREN 
OVERBEHANDELING? 



eindstadium nierfalen 
ernstige aortastenose 

(en een versleten heup) coloncarcinoom 

Nieuwe heup? 

(THP) 

Nieuwe hartklep? 

(TAVI) 

Nierfunctievervangende behandeling? 

(dialyse) 

Chemo? 

 

Ok? 

UITDAGINGEN 
ZIEKTESPECIFIEKE ASPECTEN 
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 BOUWSTENEN BEHANDELPLAN 

Geriatrische 
aspecten 

 

Oncologische 
aspecten 

 

Preferenties 
patiënt 

Doel 
behandeling 



UITDAGINGEN 
ONCOLOGISCHE ASPECTEN 

Oncologische behandeling: 

• tumor karakteristieken 

• vaak bijwerkingen 

• potentiële baten vaak geringer en lasten groter  



UITDAGINGEN 
GERIATRISCHE ASPECTEN 

‘Je speelt een soort MIKADO, maar bij een strict 

oncologische benadering zie je onvoldoende welke 

stokjes meebewegen en het spel beïnvloeden.’ 
 Prof.dr.M.Olde Rikkert, klinisch geriater UMC Radboud 



UITDAGINGEN 
PRAKTISCHE ASPECTEN: ORGANISATIE VAN ZORG 



VALKUILEN  
RESERVECAPACITEIT EN VEERKRACHT 



AANDACHTSPUNTEN  
FYSIOLOGISCHE VERANDERINGEN BIJ VEROUDERING 

 

• ∆ verdelingsvolume 

• ↓ absorptie in tractus digestivus 

• ↓ nierfunctie 

• ∆ metabolisme in de lever 

• ↓ cardiac output 

• ↓ beenmerg reserves 

• ↓ neurologische functies 

• geneesmiddel interacties 



AANDACHTSPUNTEN 
KWETSBAARHEID (FRAILTY) 

• Plaatjes rollende knikker 



FIT ? FRAIL 



FRAILTY 

• Kwetsbaarheid voor het optreden van complicaties door 

verminderde reservecapaciteit van verschillende 

fysiologische systemen 

 

• Waarom meten?  

• Risicofactor voor o.a. vallen, opname in verpleeghuis of ziekenhuis, 

mortaliteit 

• Regelgeving (kwaliteitsindicator IGZ) 

 

• Cave: veel verschillende definities (en meetinstrumenten) 

 

 
Fried et al J Gerontol 2001 

 



FRAILTY EN COMPLICATIES 

Kristjansson et al Crit Rev Oncol Hematol 2010 



FRAILTY EN PROGNOSE 

Ghosn et al. J of Geriatr Oncol 2017 



FRAILTY INSCHATTEN  
HOE TE ‘METEN’? 



GERIATRISCH ASSESSMENT (CGA) 

 

• Doel:  

• Opsporen nieuwe problemen 

• Inschatten risico’s van behandeling 

• Inschatting levensverwachting 

• Hulp bij behandelbeslissingen 

 

 

 
 

 Meerdere testen/instrumenten bruikbaar 

 

 
Richtlijn CGA, NVKG 

Wildiers et al JCO 2014 



KANTTEKENINGEN CGA 

• Tijdrovend / duur  

 

• Aanzienlijke overlap met internist (oncoloog), 

echter wel specifieke aandachtspunten: 

• Cognitie, stemming 

• Mobiliteit, vallen 

• (Tijd) 

 

• Meest geschikt voor ouderen met multimorbiditeit 

 

→ Goede selectie wenselijk 

 

 



MOGELIJKE ROL VAN CGA BIJ 
OUDEREN MET KANKER 

• Effect-modifying factoren voor oncologische behandeling 

• Medebeoordeling t.a.v. risicos op complicaties hebben 

• Aangepaste of alternatieve behandelingen wenselijk? 

• Optimaliseren van de patiënt voor  complexe oncologische 

behandelingen (geriatrische interventies/comorbiditeiten) 

• Inschatting levensverwachting en nut van adjuvante 

behandelingen 

 

 

• Nauwelijks gerandomiseerde studies die effect van CGA 

gestuurde versus niet CGA gestuurde behandeling 

vergelijken 

 



Hamaker et al, Acta Oncol 2014 

CGA EN BESLUITVORMING 



COMORBIDITEIT 
 

• Invloed op levensverwachting 

• Tolerantie therapie 

• Adequate behandeling náást oncologische beleid 



COGNITIEVE STOORNISSEN 
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COGNITIEVE STOORNISSEN 

• Alarmsignalen In de spreekkamer: 

• Voorgeschiedenis: delier, uitgebreid vaatlijden 

• Head turning sign 

• Patiënt kan informatie niet reproduceren 

• Mantelzorger is voornamelijk aan het woord 

• Traagheid 
 

• Gevolgen voor de behandeling 

• Participatie in besluitvorming 

• Risico op delier  

• Prognose 

• Therapie kan gevolgen hebben voor cognitie (beloop) 

• Cognitie kan gevolgen hebben voor adherence, adequaat 

handelen bij intercurrente problemen etc 

 

 



FUNCTIONELE STATUS 
MOBILITEIT 

MOBILITEIT 

Bloem et al JAGS 2000 



MOBILITEIT EN PROGNOSE 

• As none of the men in the study with walking speeds of ≥5 km per hour 

had contact with Death, this seems to be the Grim Reaper’s most likely 

maximum speed; for those wishing to outrun the Grim Reaper, this would 

be the advised walking speed. 

Hanaway et al BMJ 2011 



GCA EN BESLUITVORMING 



 BOUWSTENEN BEHANDELPLAN 

Geriatrische 
aspecten 

 

Oncologische 
aspecten 

 

Preferenties 
patiënt 

Doel 
behandeling 



WAT WIL DE PATIËNT? 
BEHANDELDOELEN 

• Genezing 

• Verlenging overleving  

• Active life expectancy 

• Voorkómen van recidief ziekte  

   in resterende leven 

• Voorkómen hinderlijke symptomen 

• Kwaliteit van leven (ipv survival) 

 



BESLUITVORMING 

• Wat is technisch mogelijk?  

• Karakteristieken tumor (tumortype, uitgebreidheid) 

 

• Is dit haalbaar?  

• Comorbiditeit, kwetsbaarheid  

 

• Wat wil de patiënt?  

 

 



STAPSGEWIJZE BESLUITVORMING 

Conceptrichtlijn multidisciplinaire besluitvorming bij kwetsbare ouderen  



TAKE HOME MESSAGE 

• Oudere patiënten met kanker hebben een verhoogde kans 

op complicaties, achteruitgang in het functioneren, verlies 
van zelfstandigheid en overlijden 

 

• We kunnen op dit moment nog onvoldoende voorspellen wie 

baat zal hebben wij een behandeling en wie niet 

 

• Een geriatrisch assessment kan ondersteunend zijn bij het 

nemen van een behandelbeslissing en identificeren van 

behandelbare aandoeningen 



MULTIDISCIPLINAIRE BESLUITVORMING BIJ OUDEREN 

VRAGEN? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiavrL95I3MAhXD7A4KHUThBDUQjRwIBw&url=http://classnotes--org-and-gov-2013.wmwikis.net/Class+Session+9&bvm=bv.119408272,d.ZWU&psig=AFQjCNHHPN_ekCnGTTq-ynvkHJyW6G2UQQ&ust=1460711605602873

