
Acuut presenterende oudere patient  

Atypische presentatie! 

Atypische benadering? 

= 



Helaas…  

Atypisch 

Typisch 

= 



Algehele malaise:  

Algehele 

malaise 

= 

Onder 

triage 



Algehele malaise 



Vallen:... 



Vallen:…Waarom gevallen…? 



Vallen:…Veilig naar huis? 



Wijs niet alles toe aan urosepsis/bacteriurie 

UWI = Bacteriurie MET klinische verschijnselen 

Asymptomatische bacteriurie is dus typisch en behoeft 

Geen behandeling. 



Niet alles wat kan, moet 



Conclusies 

1. Atypisch is typisch voor ouderen 

2. Algehele malaise is dodelijk  

3. Vallen: Waarom? 

4. Bacteriurie is niet hetzelfde als een UWI 

5.  Niet alles wat kan, moet 



Ouderen op 
de SEH 

11 

Vraag 1 

15 december 2017 

Welke stelling is juist? 

 

a. Algehele malaise is een onschuldige klacht 

b. De meeste patienten met algehele malaise hebben een 

c. Onderliggende “somatische”aandoening 

d. Ouderen presenteren zich nooit met pijn op de borst bij MI  

e. Losliggende kleedjes zijn de oorzaak van vallen 

 

Karakoumis,Medicine,2015 
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Waar moet je, naast de reguliere medische zorg,  rekening 

mee houden als je een oudere patient met een polsfractuur  

naar huis ontslaat? 

 

a. Met eventuele cognitieve beperkingen van de patient. 

b. Met de sociale situatie van de patient. 

c. Met de mobiliteit van de patient. 

d. Met geheugen van de patient. 

e. Alle bovengenoemde alternatieven zijn juist. 
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Een 80-jarige vrouw komt op de SEH omdat ze zonder 

prodromale verschijnselen plotseling bewusteloos raakte  

en op de grond is gevallen? Ze heeft nu nergens last van. 

Wat ga je doen? 

 

a. Een consult cardiologie aanvragen voor ritme observatie. 

b. Je ontslaat mevrouw want ze is toch al heel oud. 

c. Je stuurt patiente naar de huisarts met het verzoek  

      een 24 uurs Holter te doen 

d. Je bespreekt met patiente wat haar wensen zijn en 

      overweegt dan een van bovengenoemde mogelijkheden 

e. Als er een afwijkend ECG is en/of een verhoogd troponine 

      vraag je een consult cardiologie aan. 

 


