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In een eerder artikel in TvZ (Gobbens e.a., 2009) werd aangetoond
dat er behoefte is aan een integrale definitie van fragiliteit (in het
Engels ‘frailty’), maar dat geen van de bestaande definities hieraan voldeed. Inmiddels is op basis van een integrale definitie van
fragiliteit een instrument ontwikkeld waarmee fragiele ouderen
vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Dit artikel beschrijft de
totstandkoming van de definitie en geeft een indruk van het
instrument, de Tilburg Frailty Indicator (TFI).
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De Tilburg Frailty Indicator (TFI)
Onderdeel A Determinanten van fragiliteit
1. Wat is uw geslacht?

¡ man

2. Wat is uw leeftijd?

.......................................jaar

3. Wat is uw burgerlijke staat?

¡
¡
¡
¡

gehuwd of samenwonend
ongehuwd
gescheiden
weduwnaar/weduwe

4. Wat is uw geboorteland?

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Nederland
Nederlands Indië
Suriname
Nederlandse Antillen
Turkije
Marokko
Anders,
namelijk............................

5. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt?

¡ geen of lager onderwijs
¡ middelbaar onderwijs
¡ hoger beroepsonderwijs of
universiteit

6. In welke categorie valt het netto maandinkomen van uw huishouden?

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

7. Hoe gezond vindt u alles bij elkaar uw manier van leven?

¡ gezond
¡ niet gezond, niet ongezond
¡ ongezond

8. Heeft u twee of meer ziekten en/of chronische aandoeningen?

¡ ja

9. Heeft u het afgelopen jaar één of meerdere van de volgende gebeurtenissen meegemaakt?
- het overlijden van een dierbaar persoon
- een ernstige ziekte van uzelf
- een ernstige ziekte van een dierbaar persoon
- een scheiding, verbreking duurzame, intieme relatie
- een verkeersongeval
- een misdrijf

¡
¡
¡
¡
¡
¡

10. Bent u tevreden met uw woonomgeving?

¡ ja
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¡ vrouw

€600,- of minder
€601,- tot en met €900,€901,- tot en met €1200,€1201,- tot en met €1500,€1501,- tot en met €1800,€1801,- tot en met €2100,€2101,- of meer

ja
ja
ja
ja
ja
ja

¡ nee

¡
¡
¡
¡
¡
¡

nee
nee
nee
nee
nee
nee

¡ nee
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Onderdeel B Componenten van fragiliteit
B1 Lichamelijke componenten
11. Voelt u zich lichamelijk gezond?

¡ ja

¡ nee

12. Bent u de afgelopen periode veel afgevallen zonder dit zelf te willen?
(veel is: 6 kg of meer in de afgelopen 6 maanden of 3 kg of meer in de afgelopen maand)

¡ ja

¡ nee

Heeft u problemen in het dagelijks leven door
13. ..........slecht lopen?
14. ..........het slecht kunnen bewaren van uw evenwicht?
15. ..........slecht horen?
16. ..........slecht zien?
17. ..........weinig kracht in uw handen?
18. ..........lichamelijke moeheid?

¡
¡
¡
¡
¡
¡

ja
ja
ja
ja
ja
ja

¡
¡
¡
¡
¡
¡

nee
nee
nee
nee
nee
nee

B2 Psychische componenten
19. Heeft u klachten over uw geheugen?

¡ ja

¡ soms

¡ nee

20. Heeft u zich de afgelopen maand somber gevoeld?

¡ ja

¡ soms

¡ nee

21. Heeft u zich de afgelopen maand nerveus of angstig gevoeld?

¡ ja

¡ soms

¡ nee

22. Kunt u goed omgaan met problemen?

¡ ja

¡ nee

23. Woont u alleen?

¡ ja

¡ nee

24. Mist u wel eens mensen om u heen?

¡ ja

25. Ontvangt u voldoende steun van andere mensen?

¡ ja

B3 Sociale componenten

¡ soms

¡ nee

¡ nee

Scoring onderdeel B: range van 0 tot 15
Vraag 11:

ja = ¡, nee = 1

Vraag 12:

nee = ¡, ja = 1

Vraag 13 t/m 18:

nee = ¡, ja = 1

Vraag 19:

nee/soms = ¡, ja = 1

Vraag 20 en 21:

nee = ¡, ja/soms = 1

Vraag 22:

ja = ¡, nee = 1

Vraag 23:

nee = ¡, ja = 1

Vraag 24:

nee = ¡, ja/soms = 1

Vraag 25:
Afkappunt:

ja = ¡, nee = 1
5 (bij ≥5 is iemand fragiel)
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Meetinstrument

Domeinen

Kenmerken

Validiteit

Phenotype of frailty
(Fried e.a., 2001)

lichamelijk: gewichtsverlies, zwakheid,
traagheid in lopen, zelfgerapporteerde
uitputting, lage fysieke activiteit

klinisch oordeel en zelfrapportage; fragiel ≥ drie criteria

voorspellend voor vallen, vermindering in mobiliteit of ADL beperkingen en sterfte

Strawbridge
questionnaire
(Strawbridge e.a.,
1998)

lichamelijk: lichamelijke gezondheid
(vier items), voeding (verlies aan eetlust,
gewichtsverlies), zintuiglijk (gezichtsen gehoorproblemen)
psychisch: cognitie (drie items)

zelfrapportage; fragiel ≥ twee
tekorten in de volgende domeinen: lichamelijk, voeding, cognitief, zintuiglijk)

gerelateerd aan verminderd actief
zijn, een slechtere geestelijke
gezondheid en minder levenstevredenheid

Edmonton Frail Scale
(Rolfson e.a., 2006)

lichamelijk: functionele onafhankelijkheid,
zelf geschatte gezondheid, medicatiegebruik, voeding, continentie, functionele
verrichtingen
psychisch: cognitie, stemming
sociaal: sociale steun
ongewenste uitkomst: ziekenhuis-opname

zelfrapportage en klinisch
oordeel; optellen van tekorten

gerelateerd aan de klinische beoordeling van fragiliteit door de
geriater en de Barthel Index

Frailty Index
(gebaseerd op een
alles-omvattend geriatrisch assessment)
(Jones e.a., 2004)

lichamelijk: mobiliteit, evenwicht,
defecatie, mictie, voeding, ADL,
comorbiditeit, communicatie
psychisch: cognitieve toestand, stemming
sociaal: sociale toestand

zelfrapportage en klinisch
oordeel; optellen van tekorten

voorspellend voor opname in een
verzorgings- of verpleeghuis en
sterfte

Groningen Frailty
Indicator
(Schuurmans e.a.,
2004)

lichamelijk: mobiliteit (vier ADL/IADL
items), lichamelijke fitheid, gezichtsvermogen, gehoor, gewichtsafname, comorbiditeit
psychisch: cognitie, depressie, angst
sociaal: eenzaamheid (drie items)

zelfrapportage; fragiel ≥ vijf
items

gerelateerd aan welbevinden

Frailty markers
(Puts e.a., 2005)

lichamelijk: lichaamsgewicht, longfunctie,
gezichtsvermogen, gehoor, incontinentie,
lichamelijk actief zijn
psychisch: regie over het eigen leven,
depressieve symptomen, cognitie

zelfrapportage en klinisch oordeel; fragiel ≥ drie markers

voorspellend voor functionele
beperkingen, verzorgings- of
verpleeghuisopname en sterfte

Tabel: meetinstrumenten van fragiliteit

van de TFI is 5. Dit betekent dat een

Preventie

lichamelijke activiteiten, het behande-

oudere fragiel is als deze ten minste 5

Uit onderzoek is gebleken dat fragiele ou-

len van depressieve symptomen en het

scoort op deel B van de TFI.

deren een verhoogd risico hebben op zie-

voorkomen van eenzaamheid door het

In onderzoek onder 479 zelfstandig wo-

kenhuis- of verpleeghuisopname of sterfte

helpen aangaan van sociale contacten.

nende ouderen van 75 jaar en ouder is

(Rockwood e.a., 1999). Het is dus van

De eerstelijnszorg speelt een cruciale
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belang fragiele ouderen vroegtijdig op te

rol bij de preventie van ongewenste uit-

betrouwbaar instrument is om fragiliteit

sporen, zodat door (preventief) te interve-

komsten van fragiliteit, omdat deze

vast te stellen (Gobbens e.a., 2010). Uit

niëren erger kan worden voorkomen.

zorg in de directe woonomgeving van

dit onderzoek bleek een prevalentie van

Mogelijke interventies zijn het verbete-

de cliënt is gesitueerd. Het doel van

fragiliteit van 47,1%.

ren van de voeding, het stimuleren van

preventie in deze groep is de kwaliteit
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