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SUMMARY 
Chapter 1 provided an introduction to the aging society and the complex concept of 
frailty. People worldwide are living longer and the pace of population aging is 
increasing. This is leading in turn to increasing numbers of frail older people. Although 
the term ‘frailty’ is frequently used, there is no consensus yet on its nature and 
concept. Although researchers and healthcare professionals use different approaches 
and associated instruments, numerous studies confirm that frail older people are at 
greater risk for adverse outcomes, such as mortality, hospitalization and (worsening) 
disability. Therefore, it is important to focus on the correct identification of frail older 
people. Treatment and support should be targeted at those in need of care. If people 
are incorrectly identified as frail, the effect of treatment is likely to be minimal and 
healthcare costs will rise unnecessarily. More importantly, those in need of treatment 
will not always be referred to the appropriate care. Therefore, in this dissertation we 
aimed: (1) to expand our knowledge about profiles of older persons with different 
levels of frailty in terms of functioning in multiple health domains; (2) to examine which 
resources influence the pathway from frailty to several adverse outcomes; and (3) to 
increase our knowledge of the psychometric properties of frequently used frailty 
instruments. This chapter ends with a description of the inclusion of participants in the 
studies in this dissertation, and a dissertation outline. 
 
Researchers most often use Fried and colleagues’ description of the frailty phenotype 
(FP). The authors describe five physical criteria to identify frail older people. Other 
researchers prefer a combination of measurements across the social, psychological 
and/or physical domains. The first aim of this dissertation was addressed in Chapter 2. 
Levels of social, psychological, and physical functioning were measured in accordance 
with the frailty stages of the FP using a large cohort of Dutch community-dwelling older 
people. Cross-sectional data from 8,684 community-dwelling older people (65+) in the 
Netherlands was used. Based on Fried’s five frailty criteria (weight loss, exhaustion, low 
physical activity, slowness, weakness), participants were divided into three stages: non-
frail (score 0), pre-frail (score 1-2) and frail (score 3-5). These stages related to scores 
on the social (social network type, informal care use, loneliness), psychological 
(psychological distress, mastery, self-management), and physical (chronic diseases, 
GARS IADL-disability, OECD disability) domains. Most participants were non-frail 
(63.2%), 28.1% were pre-frail and 8.7% frail. Frail people tended to be older, were more 
likely to be female, were more often unmarried or living alone, and had a lower level of 
education compared with their pre-frail and non-frail counterparts. When scores for 
the social, psychological, and physical domains were compared, the best scores  
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(i.e. indicating higher functioning) were apparent for the non-frail group, while the least 
favorable scores (i.e. indicating lower functioning) were found for the frail group. 
People in the pre-frail group had intermediate scores. For example, the scores for use 
of informal care were as follows: non-frail 3.9%, pre-frail 23.8%, frail 60.6%; and mean 
scores for GARS IADL-disability were: non-frail 9.2, pre-frail 13.0, frail 19.7. This 
suggests that the Fried frailty criteria could be an efficient way for healthcare 
professionals to identify frail older people, and indicate possible problems in other 
domains. 
 
Higher levels of frailty result in higher risks for adverse frailty outcomes such as 
hospitalization and mortality. There are, however, indications that more factors than 
frailty alone play a role in the development of these outcomes. The presence of 
resources, e.g. sufficient income and good self-management abilities, could slow down 
the pathway from level of frailty to adverse outcomes (e.g. mortality). Therefore, to 
address the second aim of the dissertation, we examined in Chapter 3 whether six 
resources (i.e. educational level, income, availability of informal care, living situation, 
sense of mastery, and self-management abilities) were able to moderate the impact of 
level of frailty on the adverse outcomes of mortality, hospitalization, and the 
development of disability over a two-year period. Longitudinal data from a sample of 
2,420 community-dwelling pre-frail and frail older people was collected. Analyses 
revealed that frail older participants did indeed show a higher risk for mortality, 
hospitalization, and disability compared with their pre-frail counterparts. To study the 
moderating effects of the selected resources, their interaction effects with levels of 
frailty on outcomes were studied. In total, 18 potentially moderating effects were 
investigated (six resources x three outcomes). Only for the outcome disability were two 
statistically significant moderating effects present (income and living situation); 
however, these effects were in the opposite direction to what we expected. Overall, 
the resources examined here showed hardly any moderating effects. More research, in 
which other resources or outcome measures are considered, is needed to increase our 
understanding of the role of moderating factors. 
 
The third aim, regarding the psychometric properties of frequently used frailty 
instruments, was addressed in Chapters 4, 5, and 6. The five criteria of Fried’s frailty 
phenotype are the ones most often used by researchers to identify frail older people. 
However, the FP includes two performance-based tests that are often not feasible to 
use in large-scale research or daily practice. Chapter 4 describes what self-report 
questions should be used as a substitute for Fried’s performance-based tests of 
handgrip strength and walk time. A cross-sectional study of 135 community-dwelling 
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non-frail, pre-frail, and frail older people was conducted. Participants completed the 
original instrument (including the performance-based tests) as well as 10 questions 
about handgrip strength and 11 questions on walk time. Regression analyses revealed 
four questions for walk time (e.g. “Do you walk more slowly than you'd like?”) and two 
for handgrip strength (e.g. “Do you feel like you have less hand strength than other 
people your age?”) as most optimal for substitution. These two sets of questions might 
be used in settings where the performance-based tests of walk time and handgrip 
strength are unfeasible, such as in daily practice or large-scale research. 
 
Chapter 5 assessed the predictive ability of four frequently used frailty instruments, 
related to different approaches to frailty: the physical Frailty Phenotype (FP), the 
multidimensional Groningen Frailty Indicator (GFI) and Tilburg Frailty Indicator (TFI) 
with fixed domains and questions, and the multidimensional Frailty Index (FI) with no 
pre-defined domains and questions. The predictive ability of these instruments has 
been investigated before, however not prospectively, and using the same large sample 
with the same multiple outcomes in the same timeframe. This prospective cohort study 
with two-year follow-up included 2,420 community-dwelling older people who were 
pre-frail and frail (according to the FP). Mortality, hospitalization, and increasing 
dependency in (instrumental) activities of daily living ((I)ADL) were used as outcome 
measures. Calculations of the area under the receiver operating characteristic curves 
(AUCs) showed that the predictive ability of all four frailty instruments was poor for 
mortality (AUCs 0.62-0.65), hospitalization (AUCs 0.59-0.63), and (I)ADL dependency 
(AUCs 0.60-0.64). Differences between the instruments were found for levels of 
sensitivity which were higher for the GFI and TFI, and levels of specificity which were 
higher for the FP and FI. 
 
It has been suggested that combining two frailty instruments might increase their 
predictive ability. In the previous chapter, differences in levels of sensitivity and 
specificity between the investigated frailty instruments were reported. Chapter 6 
therefore explored sequential and parallel combinations of the sensitive (GFI, TFI) with 
the specific (FP, FI) instruments. Again, data from the prospective cohort study of 2,420 
older people was used, while mortality, hospitalization, and (I)ADL dependency were 
the outcome measures. Sequential use increased the levels of specificity, as expected, 
but the positive predictive value barely increased. Likewise, parallel use increased the 
levels of sensitivity, but the negative predictive value barely increased. These results 
indicate that combining frailty instruments, either sequentially or in parallel, may not 
be a solution for achieving better predictive ability. As this is one of the first studies to 
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investigate the combined use of frailty instruments, further exploration of other 
combinations of instruments on other study populations is advised. 
 
Chapter 7 began by describing the main findings for each of the three aims of this 
dissertation. This was followed by methodological considerations: the correct use of 
frailty instruments, selection of the study population, response rate and missing values, 
and follow-up. Then, lessons learned concerning the frailty concept were discussed, as 
were the choice of outcomes and resources, the use of a one-size-fits-all approach, a 
community approach, and the usefulness of screening. Frailty is a complex concept and 
the four instruments investigated reflecting different approaches to frailty, were all 
poorly able to predict adverse outcomes. Continuing to screen for frailty in the way we 
do now does not appear very useful. Other perspectives should be considered, such as 
approaching frailty as a balance that also includes assets rather than only deficits. In 
this more strengths-based approach, the use of more ‘perceived’ outcomes (e.g. quality 
of life, wellbeing) might also be considered. Additionally, a more refined classification, 
using subtypes or profiles of frailty, could lead to a better identification of people at risk 
for adverse outcomes. At the end of this chapter, implications for research, practice 
and education were given.  
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SAMENVATTING 
Hoofdstuk 1 geeft een introductie met betrekking tot de ouder wordende bevolking en 
het complexe begrip kwetsbaarheid. Wereldwijd worden mensen steeds ouder en het 
aandeel ouderen binnen de bevolking neemt toe. Dit leidt ook tot een toename van het 
aantal ouderen dat kwetsbaar is. Ondanks dat de term kwetsbaarheid, in het Engels 
‘frailty’ genoemd, vaak gebruikt wordt, is er nog geen consensus over wat dit precies 
inhoudt. Onderzoekers en zorgprofessionals gebruiken diverse benaderingen met 
diverse, bijbehorende meetinstrumenten. Desondanks is men het er wel over eens dat 
kwetsbaarheid leidt tot negatieve gezondheidsuitkomsten. Onderzoek laat zien dat 
kwetsbare ouderen een verhoogd risico hebben op bijvoorbeeld overlijden, opname in 
een ziekenhuis en beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (ADL). Om 
dit te voorkomen en mensen te ondersteunen of een behandeling aan te bieden, is het 
van belang dat we ouderen die kwetsbaar zijn goed kunnen identificeren. Op die 
manier worden mensen niet onterecht als kwetsbaar aangemerkt. Als namelijk de 
verkeerde groep mensen behandeld wordt zal het effect van een eventuele 
behandeling minimaal zijn en zullen de zorgkosten onnodig stijgen. Daarentegen zullen 
kwetsbare mensen die de zorg wel nodig hebben, deze wellicht niet ontvangen 
wanneer ze verkeerd gediagnostiseerd worden.  
De doelen van dit proefschrift zijn: (1) het verkrijgen van meer inzicht in de functionele 
profielen die behoren bij verschillende stadia van kwetsbaarheid; (2) het onderzoeken 
welke beschermende factoren het pad van kwetsbaarheid naar (verdere) negatieve 
gezondheidsuitkomsten kunnen beïnvloeden; en (3) het vergroten van de kennis van 
psychometrische eigenschappen van veelgebruikte vragenlijsten die kwetsbaarheid 
meten. Dit hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de inclusie van de deelnemers 
aan de verschillende studies en de structuur van dit proefschrift. 
 
Door onderzoekers wordt het meest gebruik gemaakt van Fried’s ‘frailty phenotype’ 
(FP) om zicht te krijgen op de mate van kwetsbaarheid. Fried en collega’s 
onderscheiden hierbij vijf fysieke criteria om kwetsbaarheid bij ouderen vast te stellen. 
Andere onderzoekers geven de voorkeur aan een combinatie van vragen over het 
sociale, psychologische en/of fysieke domein. Het eerste doel van dit proefschrift wordt 
behandeld in Hoofdstuk 2. De mate van sociaal, psychologisch en fysiek functioneren 
wordt beschreven per stadium van kwetsbaarheid. In deze studie werd gebruik 
gemaakt van één meetmoment (cross-sectioneel) bij 8.684 thuiswonende Nederlandse 
ouderen (65+). Op basis van de vijf criteria van Fried (gewichtsverlies, uitputting, 
verminderde fysieke activiteit, verminderde loopsnelheid en verminderde 
handknijpkracht) werden de deelnemers ingedeeld in drie stadia:                                   
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niet kwetsbaar (score 0), een voorstadium van kwetsbaarheid (score 1-2) en kwetsbaar 
(score 3-5). Deze stadia werden gerelateerd aan scores in het sociale (sociaal netwerk 
type, gebruik van mantelzorg, eenzaamheid), psychologische (psychisch 
onwelbevinden, regie over eigen leven, zelfmanagementvaardigheden) en fysieke 
(chronische ziekten, beperkingen in het uitvoeren van instrumentele ADL activiteiten 
(IADL)) domein. Het bleek dat de meeste deelnemers niet kwetsbaar waren (63,2%), 
28,1% bevond zich in een voorstadium en 8,7% was kwetsbaar. Kwetsbare personen 
waren ouder, vaker vrouw, vaker ongetrouwd of alleenwonend en lager opgeleid 
vergeleken met ouderen in een voorstadium of niet kwetsbare ouderen. Wanneer de 
scores in het sociale, psychologische en fysieke domein werden vergeleken, waren de 
beste scores aanwezig in de niet kwetsbare groep, de slechtste scores in de kwetsbare 
groep en de mensen in een voorstadium van kwetsbaarheid hadden tussenliggende 
scores. Bijvoorbeeld, voor het gebruik van mantelzorg waren de scores: niet kwetsbaar 
3,9%, voorstadium 23,8%, kwetsbaar 60,6%, en scores voor het gemiddelde aantal 
beperkingen in IADL: niet kwetsbaar 9,2, voorstadium 13,0, kwetsbaar 19,7, waarbij 
een hogere score duidt op meer beperkingen. Dit wijst erop dat de criteria van Fried 
zorgprofessionals kunnen helpen om kwetsbare ouderen op een efficiënte manier in te 
delen en herkennen, en het geeft een indicatie van problemen in andere domeinen. 
 
Een hogere mate van kwetsbaarheid leidt tot meer risico op negatieve 
gezondheidsuitkomsten gerelateerd aan deze kwetsbaarheid, zoals ziekenhuisopname 
en overlijden. Er zijn echter aanwijzingen dat meer factoren dan alleen kwetsbaarheid 
een rol kunnen spelen in het ontstaan van deze uitkomsten. De aanwezigheid van 
beschermende factoren, zoals bijvoorbeeld voldoende inkomen en goede 
zelfmanagementvaardigheden, zou het pad van kwetsbaarheid naar negatieve 
gezondheidsuitkomsten in positieve zin kunnen beïnvloeden. Om het tweede doel van 
dit proefschrift te behandelen, is in Hoofdstuk 3 onderzocht of zes factoren 
(opleidingsniveau, inkomen, beschikbaarheid van mantelzorg, woonsituatie, regie over 
eigen leven en zelfmanagementvaardigheden) in staat waren om de impact van de 
mate van kwetsbaarheid op het ontstaan van drie negatieve gezondheidsuitkomsten 
(overlijden, ziekenhuisopname, ontwikkelen van beperkingen in (I)ADL) te beïnvloeden. 
Gedurende twee jaar is data van 2.420 thuiswonende kwetsbare ouderen en ouderen 
in een voorstadium verzameld. Analyses lieten zien dat kwetsbare ouderen inderdaad 
meer risico lopen op de negatieve gezondheidsuitkomsten dan ouderen in een 
voorstadium van kwetsbaarheid. Om de beschermende werking van de zes 
onderzochte factoren te bepalen, werden de interactie-effecten van deze factoren met 
de mate van kwetsbaarheid op het ontstaan van de drie negatieve 
gezondheidsuitkomsten onderzocht. In totaal werden derhalve 18 combinaties 
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onderzocht (zes factoren x drie uitkomsten). Alleen voor beperkingen in (I)ADL werden 
twee effecten gevonden (inkomen en woonsituatie). De richting van deze effecten was 
tegengesteld aan de verwachtingen van de onderzoekers. In het algemeen kan gesteld 
worden dat de onderzochte factoren geen beschermend effect hadden. Meer 
onderzoek is nodig, waarbij ook andere factoren of andere uitkomstmaten moeten 
worden betrokken. 
 
Het derde doel van dit proefschrift, het vergroten van de kennis van psychometrische 
eigenschappen van veelgebruikte kwetsbaarheidsinstrumenten, wordt besproken in 
Hoofdstuk 4, 5 en 6. De vijf criteria van Fried worden het vaakst gebruikt door 
onderzoekers om kwetsbare ouderen te identificeren. Deze bevatten echter twee 
fysieke testen die vaak onpraktisch zijn, met name in grootschalig onderzoek. 
Hoofdstuk 4 beschrijft welke zelfrapportage vragen gebruikt kunnen worden ter 
vervanging van Fried’s fysieke testen van handknijpkracht en loopsnelheid. Er werd een 
cross-sectionele studie uitgevoerd onder 135 thuiswonende ouderen met verschillende 
mate van kwetsbaarheid (niet kwetsbaar, voorstadium en kwetsbaar). Deelnemers 
voltooiden de originele Fried criteria (inclusief de fysieke testen) evenals 10 vragen over 
handknijpkracht en 11 vragen over loopsnelheid. Na het uitvoeren van analyses bleken 
een set van vier vragen voor loopsnelheid (bijv. Loopt u langzamer dan u eigenlijk zou 
willen kunnen lopen?) en twee vragen voor handknijpkracht (bijv. Heeft u het gevoel 
dat u minder kracht in uw handen heeft dan leeftijdsgenoten?) het meest optimaal als 
vervanging van de fysieke testen. Deze twee sets vragen kunnen gebruikt worden in 
situaties waar het uitvoeren van de fysieke testen niet haalbaar is, zoals in grootschalig 
onderzoek. 
 
In Hoofdstuk 5 wordt het voorspellend vermogen beoordeeld van vier veelgebruikte 
meetinstrumenten die gerelateerd zijn aan verschillende benaderingen van 
kwetsbaarheid. Het fysieke Frailty Phenotype (FP), de multidimensionale Groningen 
Frailty Indicator (GFI) en Tilburg Frailty Indicator (TFI) (beide met vastgestelde 
domeinen en vragen), en de multidimensionale Frailty Index (FI) (zonder vooraf 
vastgestelde domeinen en vragen), werden bestudeerd. Het voorspellend vermogen 
van deze instrumenten is eerder onderzocht, echter niet allemaal tegelijk, in één grote 
steekproef, prospectief en met meerdere uitkomstmaten. In deze prospectieve 
cohortstudie met een follow-up periode van twee jaar werden 2.420 thuiswonende 
kwetsbare ouderen en ouderen in een voorstadium van kwetsbaarheid (volgens het FP) 
geïncludeerd. Overlijden, ziekenhuisopname en een toename van afhankelijkheid in 
(I)ADL werden gebruikt als uitkomstmaten. Berekeningen lieten zien dat het 
voorspellend vermogen slecht is voor zowel overlijden als ziekenhuisopname en 
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afhankelijkheid in (I)ADL. Er werden wel verschillen gevonden in de sensitiviteit, welke 
hoger was voor de GFI en TFI, en de specificiteit, welke hoger was voor het FP en de FI. 
 
In wetenschappelijke literatuur is gesuggereerd dat het gecombineerd gebruik van 
twee kwetsbaarheidsinstrumenten het voorspellend vermogen kan verbeteren. In het 
vorige hoofdstuk zijn verschillen gevonden in de hoogte van de sensitiviteit en 
specificiteit van de onderzochte instrumenten. Hoofdstuk 6 verkent combinaties van 
sensitieve (GFI, TFI) en specifieke (FP, FI) instrumenten. Zowel opeenvolgende als 
gelijktijdige afname van de instrumenten werden onderzocht. Hierbij werd wederom 
gebruik gemaakt van de data van het prospectieve cohort van 2.420 ouderen. 
Overlijden, ziekenhuisopname en een toename van afhankelijkheid in (I)ADL zijn 
gebruikt als uitkomstmaten. Opeenvolgend gebruik zorgde, zoals verwacht, voor een 
toename van de specificiteit, echter de positief voorspellende waarde nam nauwelijks 
toe. Gelijktijdig gebruik zorgde voor een toename van de sensitiviteit, echter de 
negatief voorspellende waarde nam nauwelijks toe. Deze resultaten wijzen erop dat het 
gecombineerd gebruik van kwetsbaarheidsinstrumenten, zowel opeenvolgend als 
gelijktijdig, waarschijnlijk geen oplossing biedt om het voorspellend vermogen te 
vergroten. Aangezien dit een van de eerste studies is die het gecombineerd gebruik van 
kwetsbaarheidsinstrumenten heeft onderzocht, wordt geadviseerd om deze en andere 
combinaties van instrumenten in andere onderzoekspopulaties verder te exploreren.  
 
Hoofdstuk 7 begint met een beschrijving van de belangrijkste conclusies met 
betrekking tot de drie doelen van dit proefschrift. Daarna volgen enkele 
methodologische overwegingen: correct gebruik van kwetsbaarheidsinstrumenten, 
selectie van de studiepopulatie, respons en missende waardes, en follow-up. Daarna 
worden enkele bespiegelingen gepresenteerd met betrekking tot het concept 
kwetsbaarheid, de keuze van de uitkomstmaten, beschermende factoren, het gebruik 
van een ‘one-size-fits-all’ benadering, een community-benadering, en het nut van 
screening. Kwetsbaarheid is een complex concept en de vier onderzochte 
instrumenten, gerelateerd aan verschillende benaderingen van kwetsbaarheid, zijn 
allen slecht in staat om negatieve gezondheidsuitkomsten te voorspellen. Doorgaan 
met (grootschalig) screenen op kwetsbaarheid zoals nu vaak gebeurt, lijkt niet erg 
zinvol. Andere perspectieven zouden overwogen moeten worden, zoals bijvoorbeeld 
door kwetsbaarheid te beschouwen als een situatie waarbij niet alleen wordt gekeken 
naar de beperkingen maar tegelijkertijd ook naar de hulpbronnen van een persoon. 
Kwetsbaarheid is dan te beschouwen als een situatie van disbalans waarbij de 
hulpbronnen ontoereikend zijn om de beperkingen te compenseren. Binnen deze 
zogenaamde ‘strengths-based’ benadering kunnen ook meer ‘subjectieve’ 
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uitkomstmaten worden overwogen, zoals kwaliteit van leven en welbevinden. 
Aanvullend zou een meer verfijnde indeling kunnen leiden tot een betere classificatie 
van personen die een verhoogd risico hebben op het ontstaan van negatieve 
gezondheidsuitkomsten. Dit zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden door mensen 
met bepaalde, overeenkomstige kenmerken te clusteren in subgroepen. Aan het eind 
van dit laatste hoofdstuk worden de implicaties van de resultaten van dit proefschrift 
samengevat voor onderzoek, de praktijk en het onderwijs. 
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