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Wetenschappelijk artikel

Het kwetsbare succes
van ouder worden
INLEIDING
De toename van de levensverwachting gedurende de afgelopen
decennia heeft tot gevolg dat steeds meer mensen een steeds
hogere leeftijd bereiken. Volgens Robine & Michel 1 zal de toename van de levensverwachting samengaan met een toename
van kwetsbaarheid (frailty of fragiliteit) van ouderen die deze
hoge leeftijd bereiken. Inderdaad is de toename van de levensverwachting voor een groot deel te danken aan het feit dat
mensen langer leven met ziekten. Op zich is dit een succes van
onder meer de medische wetenschap 2. Maar we moeten wel
ervoor waken dat het leven van kwetsbare mensen voldoende
kwaliteit behoudt.

De waargenomen prevalentie van kwetsbaarheid zal afhangen
van de definitie ervan. Omdat er geen eenduidige definitie
bestaat, lopen de prevalentieschattingen van kwetsbaarheid
sterk uiteen. De American Medical Association vermeldde een
prevalentie van 20% voor de bevolking van 65 en ouder, en
van 40% voor de bevolking van 85 en ouder 10. Fried en collega’s kwamen tot een prevalentie van 7% bij 65-plussers 4, terwijl een Nederlands onderzoek tot een prevalentie van 6% bij

mannen van 65 jaar en ouder kwam 11. De prevalentie van
kwetsbaarheid kan echter niet los worden gezien van de levensverwachting, en met name van de toename in de levensverwachting. Een relevantere maat voor de gevolgen van
kwetsbaarheid is dan ook het aantal te verwachten levensjaren
doorgebracht zonder en met kwetsbaarheid: de levensverwachting zonder respectievelijk met kwetsbaarheid vanaf een bepaalde leeftijd. Deze maat is analoog aan de levensverwachting
zonder en met beperkingen, die sinds enkele jaren vanaf diverse leeftijden door het CBS wordt berekend 12,13. De vraag is nu,
of de levensverwachting met kwetsbaarheid toe- of af zal
nemen met de toename van de totale levensverwachting.
In de recente wetenschappelijke literatuur wordt kwetsbaarheid
duidelijk onderscheiden van chronische ziekten enerzijds en
functionele beperkingen anderzijds 14. Er bestaat echter ook overlap tussen deze gezondheidsaspecten. De mate van overlap is
interessant met het oog op hoe men kwetsbaarheid kan voorkómen. Gaat kwetsbaarheid vooraf aan ziekten en beperkingen, dan
is vooral primaire preventie aangewezen. Komt kwetsbaarheid
echter vooral voor bij ouderen die reeds chronische ziekten en/of
beperkingen hebben, dan is tertiaire preventie van belang.
De overlap tussen ziekten, beperkingen en kwetsbaarheid is
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Kwetsbaarheid wordt gekenmerkt door een wankel evenwicht
met weinig reserve om verstoringen op te vangen waardoor de
oudere al bij een kleine verstoring uit zijn/haar evenwicht kan
raken 3. De momenteel meest gebruikte definitie van kwetsbaarheid is die van Fried en collega’s, die in 2001 kwetsbaarheid
definiëerden als multi-systeem achteruitgang ten gevolge van
verouderings-gerelateerde veranderingen in het neuromusculaire, het endocriene en het immuunsysteem. Fried en collega’s
operationaliseerden kwetsbaarheid als de aanwezigheid van
minstens drie van de volgende vijf criteria: gewichtsverlies,
zwakte, verminderd uithoudingsvermogen c.q. energieverlies,
traagheid en inactiviteit 4. Drie recente literatuuroverzichten
hebben deze definitie bekritiseerd in die zin dat deze definitie
zich richt op lichamelijke criteria, onder verwaarlozing van psychologische en sociale factoren 5-7. Ook een Nederlandse definitie van kwetsbaarheid omvat psychische en sociale factoren 8.
Met name psychische factoren zouden deel moeten uitmaken
van het begrip kwetsbaarheid, terwijl sociale factoren de ernst
ervan kunnen beïnvloeden 9.
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Samenvatting
Kwetsbaarheid (frailty) wordt gekenmerkt door
een wankel evenwicht met weinig reserve om verstoringen op te vangen. Het is een relatief nieuw
begrip, en het is de vraag hoe dit zich verhoudt tot
veelgebruikte gezondheidsaspecten als multimorbiditeit en functionele beperkingen. In deze bijdrage wordt met gegevens van de landelijk representatieve Longitudinal Aging Study Amsterdam de
prevalentie van kwetsbaarheid en de overlap tussen kwetsbaarheid, multimorbiditeit en functionele beperkingen gepresenteerd voor de bevolking
van 65 jaar en ouder.Tevens wordt nagegaan of er
aanwijzingen zijn dat de prevalentie van kwetsbaarheid aan het stijgen is. Ongeacht multimorbiditeit en functionele beperkingen voegde kwetsbaarheid voorspellende waarde toe voor functionele achteruitgang, opname in een zorginstelling, en
sterfte.Tenslotte, hoewel de prevalentie van kwetsbaarheid naar verwachting tot 2020 niet zal toenemen, groeit het absolute aantal kwetsbare ouderen
met een factor 1,5. Het lijkt dus van belang om
kwetsbaarheid zo veel mogelijk te voorkomen of
uit te stellen.Tertiaire preventie is daarvoor aangewezen.

Abstract
Frailty is characterised by an unstable condition
with little reserve capacity to withstand stress. It is
a relatively new concept, and the question is how it
is related to commonly used concepts such as multimorbidity and functional limitations. In this contribution, data from the nationally representative
Longitudinal Aging Study Amsterdam are used to
present the prevalence of frailty and the overlap
between frailty, multimorbidity and functional limitations for the Dutch population of 65 years and
over. Also, it is examined if there are indications for
a rising trend in the prevalence. Regardless of multimorbidity and functional limitations, frailty added
predictive value to the outcomes functional
decline, admission to an institution, and mortality.
Finally, although the prevalence of frailty is not
expected to rise until 2020, the absolute number of
frail older persons increases with a factor 1.5. It
seems therefore important to make efforts to prevent or postpone frailty as much as possible.These
efforts should be in the area of tertiary prevention.

enerzijds na te gaan uit onderzoeksgegevens die betrekking hebben op één bepaald moment, met cross-sectionele gegevens 14.
Maar de overlap kan ook blijken uit prospectieve gegevens over
de gevolgen van kwetsbaarheid. Uit prospectief onderzoek in de
VS is kwetsbaarheid voorspellend gebleken voor functieverlies,
val-ongevallen, institutionalisering en sterfte 15,16. Daarmee heeft
kwetsbaarheid belangrijke gevolgen voor de oudere zelf, diens
familie, diens zorgverleners, en de samenleving als geheel. De
mate van overlap en de prospectief voorspellende waarde zullen
uiteraard afhangen van de definitie van kwetsbaarheid.
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Dit onderzoek maakt gebruik van de voor Nederland representatieve gegevens van de Longitudinal Aging Study Amsterdam.
De gehanteerde definitie van kwetsbaarheid omvat niet alleen
lichamelijke maar ook psychische aspecten. Het doel van dit
onderzoek is drieledig. Allereerst worden de prevalentie van
kwetsbaarheid en de levensverwachting met kwetsbaarheid
bepaald. Dit gebeurt voor de jaren 1996 en 2002, om te zien of
in deze gezondheidsmaten in de loop van zes jaar verandering is
opgetreden. Voor het jaar 2002 wordt vervolgens de mate van
overlap vastgesteld tussen kwetsbaarheid, multimorbiditeit en
functionele beperkingen, om inzicht te verkrijgen bij welke
groepen ouderen kwetsbaarheid vooral voorkomt. Tevens wordt
vanaf 1996 tot 2002 de voorspellende waarde van kwetsbaarheid vastgesteld voor functionele achteruitgang, opname in een
zorginstelling en sterfte. Tenslotte wordt, gebaseerd op door het
CBS voorspelde demografische veranderingen, een prognose van
de prevalentie van kwetsbaarheid berekend voor het jaar 2020.

METHODE
Steekproef
De Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) 17,18 is een multidisciplinair cohort-onderzoek naar predictoren en consequenties van veranderingen in lichamelijk, cognitief, emotioneel en
sociaal functioneren van ouderen. Het LASA-onderzoek is
gestart in 1992-93 met 3107 mannen en vrouwen in de leeftijd
55 tot 85 jaar, gestratificeerd naar leeftijd, geslacht en verwachte
5-jaarssterfte. Elke drie jaar vindt een dataverzamelingscyclus
plaats bestaand uit een hoofd- en een medisch interview.
Het hier gerapporteerde onderzoek bestrijkt een periode van
zes jaar. De prevalentie van kwetsbaarheid wordt berekend in
1995-96 (n=1438, leeftijden 65-88) en in 2001-02 (n=1400,
leeftijden 65-94). De cross-sectionele overlap met multimorbiditeit en beperkingen wordt berekend in 2001-02. De voorspellende waarde van kwetsbaarheid voor de drie uitkomsten wordt
beschouwd vanaf 1995-96: de kans op functieverlies wordt
beschouwd over de periode tot 1998-99 (leeftijden vanaf 65,
n=1321), de kans op tehuisopname over de periode tot 200102 (zelfstandig wonenden in 1995-96, leeftijden vanaf 58,
n=1503), en de kans op sterfte tot de peildatum 1 januari 2000
(leeftijden vanaf 58, n=2257). Voor nadere details wordt verwezen naar eerdere publicaties 19-21.

Kwetsbaarheid
Voor de definitie van kwetsbaarheid hebben wij negen criteria
gekozen op basis van zowel de literatuur 4,5,11,22-27 als de beschikbaarheid van meetinstrumenten in LASA: laag lichaamsgewicht,
verminderde longfunctie (als maat voor zwakte), lichamelijke
inactiviteit, verminderd cognitief functioneren, slechtziendheid,
slechthorendheid, incontinentie, depressieve symptomen (waaronder zelfrapportage van traagheid en gebrek aan energie) en
weinig ervaren regie over het eigen leven (mastery). Anders dan
Fried en collega’s beschouwen wij verminderde loopsnelheid als
een aspect van functionele beperkingen, en daarmee als een
mogelijk gevolg van kwetsbaarheid. Daarom beschouwen wij
dit criterium niet als basis voor kwetsbaarheid. De meeste criteria voor kwetsbaarheid zijn continua; daarom hebben wij
afkappunten bepaald: zo mogelijk op basis van literatuur, en
anders op grond van statistische criteria 19. In navolging van
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Fried en collega’s 4 wordt een persoon als kwetsbaar beschouwd
als deze op drie of meer criteria beneden het afkappunt scoort.

Figuur 1
Proportie kwetsbaarheid naar leeftijd in de bevolking

Overige gezondheidsaspecten
Chronische ziekten werden vastgesteld met gegevens uit het
interview 28. De ziekten waarover informatie werd verzameld
waren: astma en chronische obstructieve longziekten, hartziekten, ziekten van de perifere slagaderen, diabetes, beroerte, reumatoïde artritis en artrose, kanker en hypertensie. Depressie en
angst werden gediagnosticeerd volgens DSM-IV-criteria 29.
Multimorbiditeit wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van
minstens twee chronische ziekten bij één persoon 30.

Opmerkelijk is dat de prevalentie van
kwetsbaarheid naar verwachting tot
2020 op hetzelfde niveau blijft als in
2002; alleen in absolute zin stijgt
deze mee met de groei van de bevolking 65-plussers

RESULTATEN
Prevalentie van kwetsbaarheid
De prevalentie van kwetsbaarheid stijgt sterk met de leeftijd. In
Figuur 1 wordt deze stijging getoond voor 2001-02. Beneden
de leeftijd van 70 jaar is deze voor zowel mannen als vrouwen
minder dan 10%. Na die leeftijd stijgt de prevalentie bij vrouwen sterker dan bij mannen, en bereikt na de leeftijd van 90
jaar bij mannen 40% en bij vrouwen liefst 65%.

Om het gemiddelde percentage kwetsbaarheid in de bevolking
van 65 jaar en ouder te berekenen, moeten de gegevens uit het
onderzoek worden teruggewogen naar de leeftijds- en
geslachtsverdeling in de algemene bevolking van 65 jaar en
ouder, omdat de steekproef van LASA was gestratificeerd naar
leeftijd en geslacht. De prevalentie van kwetsbaarheid onder
65+-ers was dan 13,1% bij mannen en 21,3% bij vrouwen in
1995-96; in 2001-02 waren de prevalentiecijfers 14,5% respectievelijk 20,7%.
Tabel 1
Levensverwachting (LV) vanaf 65 jaar: totaal, zonder en met
kwetsbaarheid (in jaren).
1995-96
Jaren

%

2001-02
Jaren

%

Mannen
Totale LV
LV zonder kwetsbaarheid
LV met kwetsbaarheid

14,3
12,3
2,0

100%
86%
14%

15,0
12,8
2,2

100%
85%
15%

Vrouwen
Totale LV
LV zonder kwetsbaarheid
LV met kwetsbaarheid

18,7
14,6
4,1

100%
78%
22%

18,6
14,6
4,0

100%
78%
22%

Levensverwachting zonder en met kwetsbaarheid
De levensverwachting van mannen vanaf 65 jaar was 14,3 jaar
in 1996 (Tabel 1). Daarvan zouden mannen naar verwachting
2,0 jaar (14%) in kwetsbaarheid doorbrengen. Deze cijfers
waren in 1996 voor vrouwen: 18,7 jaar en 4,1 jaar (22%).
Vrouwen hadden dus een langere periode met kwetsbaarheid
voor de boeg dan mannen. In 2002 was de levensverwachting
van mannen vanaf het 65e jaar met 0,7 jaar gestegen tot 15,0,
terwijl die van vrouwen onveranderd was gebleven. Vanaf dat
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Functieverlies werd nagegaan aan de hand van zelfrapportage
van moeite met een zestal dagelijkse activiteiten: traplopen, vijf
minuten lopen zonder stil te staan, opstaan uit en gaan zitten in
een stoel, zich aan- en uitkleden, teennagels knippen, en
gebruik maken van eigen of openbaar vervoer 31. De antwoordcategorieën lagen tussen: 1 niet in staat tot 5 zonder moeite.
Er was sprake van beperkingen wanneer de onderzochten op
minimaal twee items moeite rapporteerden. Relevante verandering tussen 1995-96 en 1998-99 werd berekend op basis van
de somscore (waarden tussen 6 en 30) volgens de methode
Edwards-Nunnaly 19 en gedichotomiseerd als (1) functieverlies
en (0) geen functieverlies. a
Verblijf in een zorginstelling werd tijdens ieder interview in de
periode van 1995-96 tot 2001-02 vastgesteld. Voor respondenten die tijdens het interview zelfstandig woonden en na zes jaar
waren overleden, werd apart nagegaan of zij voor hun overlijden in een zorginstelling waren opgenomen. Sterfte werd op de
peildatum 1-1-2000 nagegaan door navraag bij de bevolkingsregisters van de woonplaats van de respondenten. De overlevingsduur tussen het interview in 1995-96 en de sterftedatum
of de peildatum werd berekend in dagen.

Prevalentie van kwetsbaarheid naar leeftijd vanaf 65 jaar. Longitudinal Aging
Study Amsterdam, 2001-2002.
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jaar zouden mannen naar verwachting 2,2 jaar (15%) in kwetsbaarheid doorbrengen, en vrouwen 4,0 jaar (22%). De toename
in de levensverwachting van mannen van 0,7 jaar bestaat dus
voor een deel (0,2/0,7=29%) uit tijd doorgebracht in kwetsbaarheid.
Tabel 2
Overlap tussen multimorbiditeit, functionele beperkingen en
kwetsbaarheid.

Geen van de drie
MM, geen FB, geen KW
FB, geen MM, geen KW
KW, geen MM, geen FB
MM en FB, geen KW
MM en KW, geen FB
FB en KW, geen MM
MM, FB en KW
Totaal

N

%

302
399
45
21
237
36
14
126
1180

25,6
33,8
3,8
1,8
20,1
3,1
1,2
10,7
100,0

Figuur 2

02 kon worden gevolgd, werden er 153 (10,2%) in een verzorgings- of verpleeghuis opgenomen. En tenslotte, van de 2257
deelnemers die tot de sterftepeildatum 1-1-2000 konden worden gevolgd, waren er 328 (14,5%) overleden. Onder degenen
met een negatieve uitkomst bevonden zich relatief veel ouderen, lager opgeleiden, ongehuwden en chronisch zieken.
Tabel 3
Kans op functieverlies1, op opname in zorginstelling2, en op
sterfte3 bij kwetsbaarheid (relatief risico).
1995-96
Functieverlies tot 1998-99
Zorginstelling tot 2001-02
Sterfte tot 1-1-2000

Niet kwetsbaar
%
RR

Kwetsbaar
%

19,1
7,8
10,5

48,9 2,44 (1,77-3,36)*
21,7 1,93 (1,36-2,74)*
36,2 1,87 (1,30-2,70)*

1,00
1,00
1,00

RR(BI)4

* significant (p < 0,05)
1 gecontroleerd voor leeftijd, sekse, opleiding en aantal chronische ziekten,
Puts et al. 2005 (Journal of Clinical Epidemiology)
2 gecontroleerd voor leeftijd, sekse, inkomen, partnerstatus, ontvangen zorg,
aantal chronische ziekten en beperkingen, Puts et al. 2005 (European Journal
of Ageing)
3 gecontroleerd voor leeftijd, sekse, opleiding en aantal chronische ziekten en
beperkingen, Puts et al. 2005 (Journal of the American Geriatrics Society)
4 RR=relatief risico, met vergelijkingscategorie ‘niet kwetsbaar’ (RR=1,00);
BI=betrouwbaarheidsinterval

Bij het berekenen van het risico op iedere negatieve uitkomst is
gecontroleerd voor andere factoren die voor deze uitkomst een
voorspellende waarde hebben (Tabel 3). Kwetsbaarheid bleek
een duidelijk voorspellende waarde te hebben voor alle drie de
uitkomsten. De voorspellende waarde was het grootst voor
functieverlies, gevolgd door opname in een zorginstelling en
tenslotte sterfte.

Prognose
Weergave van de overlap tussen multimorbiditeit (MM), functionele beperkingen (FB) en kwetsbaarheid (KW).
MM = blauw; FB = licht blauw; KW = donker blauw

Overlap van kwetsbaarheid met multimorbiditeit
en beperkingen

Gebaseerd op de waargenomen prevalentie was in 2002 het
aantal ouderen met kwetsbaarheid 130.683 (mannen) en
277.164 (vrouwen). Uitgaande van de aantallen oudere man-

Figuur 3
Toename bevolking 65+ 2002-2020

Van de drie gezondheidsaspecten blijkt in 2001-02 multimorbiditeit verreweg het meest voor te komen bij 65+-ers (67,7%)
(Tabel 2). Functionele beperkingen kwamen voor bij 36,8%, en
kwetsbaarheid bij 16,8%. Slechts 25,6% van de ouderen was
vrij van alle drie de gezondheidsproblemen. Kwetsbaarheid
blijkt een sterke overlap te vertonen met multimorbiditeit en/of
beperkingen: slechts 1,8% van de steekproef had kwetsbaarheid
zonder multimorbiditeit en beperkingen (Figuur 2). Ouderen
met kwetsbaarheid hadden iets vaker multimorbiditeit (overlap:
14,8%) dan beperkingen (overlap: 11,9%). Uit deze gegevens
valt af te leiden dat kwetsbaarheid vooral een indicator is van
de ernst van een reeds door multimorbiditeit en/of beperkingen
gecompromitteerde gezondheidstoestand.

Gevolgen van kwetsbaarheid
Van de 1321 personen met geldige scores op functieverlies in
zowel 1995-96 als 1998-99, vertoonden er na drie jaar 331
(25,1%) functieverlies. Van de 1503 deelnemers die in 199596 zelfstandig woonden en van wie de woonsituatie tot 2001-
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Leeftijdsspecifieke toename van het aantal ouderen in de Nederlandse bevolking tot 2020 ten opzichte van 2002. Bron: CBS.
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CONCLUSIES
Dit onderzoek toont aan dat kwetsbaarheid in de oudere bevolking veel voorkomt, vooral bij oudere vrouwen (rond 21%). De
laatste brengen bijna een kwart van hun leven na het 65e door
in kwetsbaarheid. Terwijl in 2002 ongeveer 400.000 ouderen
kwetsbaar waren, loopt dit absolute aantal tot 2020 naar verwachting op tot bijna 600.000. Ook werd duidelijk dat er in de
levensverwachting van vrouwen weinig is veranderd, en dat de
lichte toename in de levensverwachting van mannen voor een
deel bestaat uit kwetsbare maanden. Kwetsbaarheid blijkt voorts
een sterke overlap te vertonen met multimorbiditeit en/of beperkingen. Tenslotte, ondanks een aanzienlijke overlap tussen
kwetsbaarheid, beperkingen en multimorbiditeit, voegt kwetsbaarheid toch voorspellende waarde toe bij ongunstige uitkomsten zoals functionele achteruitgang, tehuisopname en sterfte.

Het is dus zaak om instrumenten te ontwikkelen om kwetsbare
ouderen op te sporen. Door effectieve screening en interventies
kan worden bereikt dat verdere toename van kwetsbaarheid
wordt uitgesteld, ernstige gevolgen worden voorkomen of uitge-

Noot
a. De methode Edwards-Nunnally is ontwikkeld om pretest-posttest verschillen te bepalen, en
berekent ‘relevante verandering’ op grond van de betrouwbaarheid van het meetinstrument,
het gemiddelde en het betrouwbaarheidsinterval van de pretest-schatting. De methode
houdt daardoor rekening met regressie naar het gemiddelde.
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De definitie van kwetsbaarheid is nog onderhevig aan discussie 7.
In dit onderzoek is een smalle, strikt fysieke definitie aangevuld
met psychische criteria tot een bredere definitie. De prevalentiecijfers naar leeftijd komen goed overeen met die van de
American Medical Association 10, en liggen hoger dan de cijfers
gebaseerd op smallere definities 4,11. Opmerkelijk is dat de prevalentie van kwetsbaarheid naar verwachting tot 2020 op hetzelfde niveau blijft als in 2002; alleen in absolute zin stijgt deze
mee met de groei van de bevolking 65+. De verklaring van de
stabiliteit in de prognose is gebaseerd op duidelijke verschillen
in verwachte leeftijdsspecifieke toename van de oudere bevolking tot 2020. Ten eerste, de na-oorlogse geboortegolf bereikt
in 2020 de jong-oudere leeftijd (70-74 jaar). Omdat deze generatie in aantal veel omvangrijker is dan de eerdere generaties,
overheerst zij de prognose. In deze jonge-ouderen is de prevalentie van kwetsbaarheid echter nog laag. Ten tweede, er is ook
wel toename te verwachten van de groep oudere-ouderen,
vooral bij de mannen vanaf 85 jaar, maar de prevalentie van
kwetsbaarheid bij mannen stijgt minder snel met de leeftijd dan
die bij vrouwen. Ten derde, alleen in de omvang van de groep
alleroudste vrouwen (95+) is een duidelijke toename te verwachten. Door de zeer kleine omvang van deze groep heeft dit
echter geen invloed op de geschatte prevalentie van kwetsbaarheid. Al met al lijkt een toename in de prevalentie pas na 2030
te verwachten te zijn. Niettemin zullen de absolute aantallen
kwetsbare oudere vrouwen en mannen aanzienlijk toenemen.

steld, en efficiënter gebruik wordt gemaakt van de zorg. Doordat
uit dit onderzoek bleek dat maar heel weinig ouderen kwetsbaar
zijn zonder daarbij meerdere ziekten en/of beperkingen te hebben, zal het bij interventies vooral gaan om tertiaire preventie.
Mogelijke interventies liggen op het terrein van kwetsbaarheidscriteria die in principe veranderbaar zijn. Het gaat dan vooral
om de behandeling van depressie, het vergroten van het gevoel
van regie, en het stimuleren van lichaamsbeweging.

Wetenschappelijk artikel

nen en vrouwen per leeftijdsjaar in de Nederlandse bevolking
in 2002 en in 2020, kan vanuit de waargenomen prevalentie
van kwetsbaarheid in 2002 een schatting worden gemaakt van
de prevalentie van kwetsbaarheid in 2020 – aannemend dat
behalve de verschuiving in de leeftijdsverdeling van de bevolking alles gelijk blijft. Tussen 2002 en 2020 zal de mannelijke
bevolking van 65 jaar en ouder toenemen met een factor 1,66,
en de vrouwelijke bevolking met een factor 1,37 (Figuur 3).
Het aantal oudere mannen en vrouwen met kwetsbaarheid zal
dan zijn toegenomen tot respectievelijk 219.171 en 365.737.
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