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Inleiding & Methode
- 10 STZ ziekenhuizen

- Het ReNurse ( Research, Education, Nursing regarding Elderly) consortium, 

- Onderzoek consortium voor en door verpleegkundigen 

- Samenwerking met universiteit

- Aantal ouderen in de ziekenhuizen 

- Complexiteit

- Wenselijk dat verpleegkundigen voldoende kennis en een positieve attitude hebben t.o.v
oudere patiënten. Wat leidt tot de vraag “hoe is die kennis op dit moment?”



Methode 1
- Multicenter cross-sectioneel design. 

- Kennis over Oudere patiënten-Quiz (KOP-Q) (Dikken et al,  2015): valide en betrouwbare vragenlijst 
die kennis meet over de oudere patiënt’, is afgenomen

- 1922 participanten, waarvan 1743 verpleegkundigen geïncludeerd, respons van 60%.

- Participanten waren allen werkzaam op klinische afdelingen binnen het ziekenhuis. 



Methode 2
Scores van verpleegkundigen zijn vergeleken met 4 normgroepen uit eerder onderzoeken van 
Dikken et al, 2016

Eerstejaars studenten < 21.09
Laatste jaar studenten hbo-v >21.10 - <24.25
Ziekenhuis verpleegkundigen >24.26 - <26.77
Verpleegkundig specialist geriatrie > 26.78



Resultaten 1: Kennis 

80% van de deelnemende 
afdelingen heeft een range van 
het kennisniveau tussen eerste 
jaars studenten en 
verpleegkundig specialisten.   



Resultaten 2: Voorkeur en kennis?

77,6% van de verpleegkundigen geeft aan het liefst voor patiënten te zorgen in middelbare leeftijdscategorie. 



Resultaten 3

55% van de verpleegkundigen 
vindt het moeilijk om voor de 
oudere patiënt te zorgen. 

Opvallend is de correlatie 
tussen “voorkeur voor 
ouderen” en scores op 
“mening, ervaring en kennis”.



Discussie
- 70% van de verpleegkundigen scoort onder de vast gestelde norm.

- Ranges liggen op iedere afdeling enorm uit elkaar. Op de meeste afdeling kun je s 
’ochtends  iemand treffen die het kennislevel heeft vergelijkbaar met een 
eerstejaars student en s ’avonds iemand treffen die het kennislevel heeft 
vergelijkbaar met een verpleegkundig specialist.  

- Verpleegkundige die niet graag voor de ‘’oudere patiënt’’ zorgen scoren ook lager 
op de KOP-Q en mening en ervaringsvraag. Dit is in lijn met de verwachting dat 
kennis en attitude constructen aan elkaar gerelateerd zijn. 
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