
 

 

 

Home visiting program for older persons with poor
health status
Citation for published version (APA):

Bouman, A. I. E. (2008). Home visiting program for older persons with poor health status. [Doctoral
Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20080611ab

Document status and date:
Published: 01/01/2008

DOI:
10.26481/dis.20080611ab

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20080611ab
https://doi.org/10.26481/dis.20080611ab
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/519f40a6-fee5-49a2-b6e9-4f66468e8606


 

151 

 

Summary 

 



Summary 

152 

With the growth in the ageing population, home visiting programs by public 
health nurses have been developed aimed at improving the health and 
independent functioning of older persons and subsequently reducing hospital 
and nursing home admissions. Previous research in the Netherlands indicated 
that preventive home visits do not seem to be useful for the general population 
of older persons, but that these may be effective when restricted to those with 
poor health status. To test this assumption we carried out a new trial, focusing 
entirely on older persons in poor health. We also tested whether nurses with a 
less-intensive training (enrolled home nurses instead of public health nurses) are 
able to obtain convincing effects. The main aim of the study was to investigate 
the effects of systematic home visits by home nurses to older persons with poor 
self-reported health in terms of their health status, use of care services and cost-
effectiveness. A process evaluation of the content, compliance and experiences 
with the home visiting program was part of the study to assess the program’s 
feasibility. A systematic literature review is included on the effectiveness of 
intensive home visiting programs targeting older persons with poor health 
status. 
  
Chapter 1 presents background information on home visiting programs by 
nurses for older persons living in the community. Also, the rationale of a new 
clinical trial and its main objectives are presented. 
 
In chapter 2 we describe the design of the trial. Eligibility of participants was 
determined through a postal questionnaire mailed in November 2002 to 4,901 
persons (70-84 years) living at home in the south of the Netherlands (Sittard and 
surrounding areas). We excluded persons who reported their health status as 
moderate to good (self-rated health ≥6, scale 1-10); who already received home 
nursing care on a regular basis; or who were on a waiting list for admission to a 
nursing home or home for older persons. There were sufficient eligible persons. 
Before randomization, 330 persons were stratified based on three prognostic 
factors: functional status, health change, and prior contact with a medical 
specialist. The participants in each of the strata were then randomized into an 
intervention (n=160) or a control group (n=170). Intervention participants 
received the home visiting program. The control group received usual care. 

The intervention program consisted of eight visits over an 18-month period 
(approximately every 2 months a visit, always from the same nurse). The visits 
lasted between 60 and 90 minutes. In order to improve compliance, the nurses 
contacted the older persons by telephone 1-4 weeks after each visit. Three 
experienced home nurses conducted the visits under the supervision of a public 
health nurse. The nurses followed a structured protocol to assess health 
problems and risks, by interview. After the assessment, advice was given or the 
older persons were referred to professional and community services. The nurses 
were not part of a multidisciplinary team, but advice could be obtained from 
other disciplines within the home care organization, e.g. a dietician and an 
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occupational therapist. A nurse geriatric specialist from the regional hospital 
could also be consulted, if necessary. The nurse specialist furthermore educated 
the nurses on important geriatric issues once every 6-8 weeks during the 
intervention period. The public health nurse and/or members of the research 
team supervised the nurses at weekly meetings. The home visits took place 
between February 2003 and October 2004.  

As part of the process evaluation of the intervention, the nurses recorded the 
topics discussed at each visit, treated problems, advice given, referrals to other 
services, and compliance. After the intervention, the participants and nurses 
were asked about their experiences and expectations of the program.  

 
The effects of the intervention program on primary health related outcomes 
were measured by means of postal questionnaires after 12, 18, and 24 months (6 
months after the intervention). These outcomes are: self-rated health, functional 
status, quality of life and changes in self-reported problems. In addition, 
secondary health measures (e.g. health complaints, depressive complaints and 
mental health) were assessed after 18 months through individual interviews 
conducted by independent interviewers.  

To assess the effects on health care use over the 24-month study period, we 
obtained data mostly from computerized databases of various medical 
administration offices. The services include: (inpatient) number of admissions 
and length of stay at the hospital, nursing home and home for older persons; 
(outpatient) number of contacts with medical specialists, general practitioners 
and paramedics; and hours of home care help. Associated costs were calculated 
and a cost-effectiveness analysis was conducted. 
  
In chapter 3 the results of the process evaluation of the intervention program are 
presented. The home visiting program was largely carried out according to plan. 
Hundred and fifty-one of the 160 participants (95%) received visits; 124 (78%) 
were given the complete program of eight visits over an 18-month period and 
27 (17%) had, on average, four visits. The participants also received, on 
average, six phone calls. The average time spent on the visits in-home was 65 
minutes. The most frequently discussed topics during the intervention were 
psychosocial functioning and functional status. On average, there were 10 
treated problems and 11 interventions per participant over 18 months. Of all 
interventions, 38% were referrals to other services, 45% consisted of advice and 
17% providing information. The overall compliance with the recommendations 
was 61%. In general, the nurses and participants were satisfied with the 
program. A substantial proportion of the participants (66%) thought they had 
greatly benefited, whereas the nurses expected the program to be beneficial for 
48% of the participants. Based on the results of the process evaluation, we 
conclude that the home visits, performed by home nurses, were feasible and 
appreciated by both participants and nurses. 
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Chapter 4 reports the results of the effect evaluation on health status. Data on 
primary outcome measures were available for 293 persons, 139 in the 
intervention (87%) and 154 in the control group (91%). At the end of the 
intervention period (18 months) only few differences could be detected between 
the study groups, e.g. the mean (adjusted) difference for self-rated health was    
–0.22 points (95% CI= –0.54-0.10, scale 1-10), for activities of daily living 
(ADLs) –0.01 points (95% CI= –1.08-1.05, scale 11-44), and for the SF-20 
subscale on mental health –0.7 points (95% CI= –5.0-3.6, scale 1-100). After 12 
months, the intervention group had slightly better scores than the control group 
on self-rated health, functional status, and health change. None of the 
differences between the groups reached significance at the 5% level.  

The secondary outcomes were available for 263 persons, 128 in the 
intervention (80%) and 135 in the control group (79%). For none of the 
measures, e.g. on health complaints, depressive complaints and mental status, 
statistically significant differences were found between the two groups. 
 
Chapter 5 addresses the results of the effect evaluation on health care use and 
associated cost. The health care data had a high degree of completeness. The 
referrals made by the nurses caused an expected (small) increase in outpatient 
health care use, but no impact on the use of institutional health care was 
observed. With the exception of a higher distribution of aids and in-home 
modifications in favor of the intervention group, none of the results 
demonstrated statistically significant differences between the groups. The 
overall total cost per person for health care use, including cost for the home 
visiting program, was €450 higher in the intervention group than in the control 
group (overall differences not statistically significant). The home visiting 
program had a low chance (10%) of being cost-effective.  
 
Chapter 6 reports the results of a systematic review of randomized trials to 
assess the effects of intensive home visiting programs for older persons with 
poor health status. The intervention programs included – in line with our study –
at least four home visits per year and the home visiting period lasted 12 months 
or more. None of the included trials of sufficient methodological quality, that is 
seven out of eight (including our trial), had a significant favorable effect for the 
main analysis of the home visit group compared with the usual care group on 
mortality, health status, service use or cost. 
 
In chapter 7 the main results and conclusions of our trial and the systematic 
review are presented. A number of methodological considerations are discussed, 
and we end with a section on implications for health care practice and further 
research. The main conclusion of this thesis is that home visiting programs 
appear not to be beneficial for older persons with poor health status within the 
health care setting of the Netherlands or comparable settings in Western 
countries. Because the positive results from a subgroup analysis from an earlier 



Summary 

155 

Dutch study could not be confirmed by the results of this larger replication 
study, we also conclude that post hoc subgroup analyses should be interpreted 
with caution.  

There are no arguments to implement the home visiting program targeting 
older persons with poor health status to regular health care. Alternative 
strategies to improve the functional status and quality of life of community-
living older persons with poor health status should be developed and tested. 
Promising elements, such as care-coordination, self-management of chronic 
diseases, the integration of (medical) technology at older persons’ homes 
together with in-person (nurse) contacts, the targeting of specific problems, e.g. 
related to mobility and other activities of daily living, deserve further attention 
in future research. 
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Het aantal ouderen is toegenomen en een verdere stijging wordt de komende 
jaren verwacht. Een consequentie hiervan is een grotere vraag naar 
professionele zorg met een daaraan gepaard gaande kostenstijging. In de 
afgelopen 25 jaar zijn er preventieve programma’s ontwikkeld die als doel 
hebben om de gezondheid en het zelfstandig functioneren van ouderen te 
verbeteren en daarmee de (dure en schaarse) opnames in ziekenhuizen en 
verpleeghuizen te verminderen. Eén van deze programma’s betreft preventieve 
huisbezoeken uitgevoerd door wijkverpleegkundigen. Eerder onderzoek in 
Nederland toonde aan dat dergelijke huisbezoeken niet zinvol zijn voor de 
algemene populatie ouderen, maar dat deze wellicht effectief zijn voor ouderen 
met ervaren gezondheidsproblemen. Om deze veronderstelling te toetsen, 
hebben we een nieuwe studie gedaan die gericht is op ouderen met een slechte 
gezondheidsbeleving. Tegelijkertijd keken we of wijkziekenverzorgenden (met 
een lager opleidingsniveau dan verpleegkundigen) in staat zijn om overtuigende 
effecten te behalen.  

Het belangrijkste doel van deze studie is om de effecten na te gaan van 
systematische huisbezoeken door wijkziekenverzorgenden aan ouderen met 
gezondheidsproblemen op hun gezondheidstoestand, zorggebruik en hieraan 
gerelateerde kosten (kosteneffectiviteit). Een procesevaluatie van de inhoud, het 
opvolgen van aanbevelingen en de ervaringen met het huisbezoekenprogramma, 
was tevens onderdeel van de studie om de uitvoerbaarheid van het programma 
te beoordelen. Op het eind deden we ook nog een systematische literatuurstudie 
naar de effectiviteit van vergelijkbare huisbezoekenprogramma’s voor ouderen 
met gezondheidsproblemen.  
  
Hoofdstuk 1 presenteert de achtergrond van huisbezoekenprogramma’s door 
verpleegkundigen aan zelfstandig wonende ouderen. Ook de beweegredenen 
van het nieuwe onderzoek en de belangrijkste doelstellingen komen aan bod. 
 
In hoofdstuk 2 beschrijven we de opzet van het onderzoek, een gecontroleerd 
experiment. De geschiktheid van deelnemers werd bepaald met een korte 
schriftelijke vragenlijst. Deze werd in november 2002 aan 4901 zelfstandig 
wonende personen (70-84 jaar) in het zuiden van Nederland (Sittard en 
omgeving) toegezonden. Personen die hun gezondheid als redelijk tot goed 
ervaarden (gezondheidsbeleving ≥6, op een schaal van 1 tot 10) werden 
uitgesloten van deelname. Ook personen die al regelmatig wijkverpleegkundige 
zorg ontvingen of op een wachtlijst stonden voor opname in een 
verzorgingshuis of verpleeghuis werden uitgesloten. Er waren voldoende 
geschikte deelnemers om aan het onderzoek mee te doen. Voordat randomisatie 
(loting) plaatsvond, werden de geselecteerde personen (n=330) eerst 
gestratificeerd op drie prognostische factoren: functionele status, veranderingen 
in gezondheidstoestand en eerder contact met een medisch specialist (in de 3 
maanden voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst). De randomisatie 
vond plaats binnen elk stratum; 160 personen werden toegewezen aan de 
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interventiegroep en 170 aan de controlegroep. De deelnemers in de 
controlegroep kregen de gebruikelijke zorg en de interventiegroep kreeg in 
aanvulling hierop het huisbezoekenprogramma. 

Het interventieprogramma omvatte acht bezoeken over een periode van 18 
maanden (ongeveer elke 2 maanden een bezoek, altijd van dezelfde 
wijkziekenverzorgende). De bezoeken duurden steeds 60 tot 90 minuten. Om 
het opvolgen van de adviezen te verbeteren hadden de wijkziekenverzorgenden 
1-4 weken na elk bezoek telefonisch contact met de ouderen. Drie ervaren 
wijkziekenverzorgenden voerden de bezoeken uit onder supervisie van een 
wijkverpleegkundige. De wijkziekenverzorgenden volgden een gestructureerd 
protocol om gezondheidsproblemen en risico’s op te sporen (door middel van 
een interview, geen lichamelijk onderzoek werd uitgevoerd). Na de 
inventarisatie werden adviezen verstrekt en/of werden de ouderen doorverwezen 
naar professionele hulpverleners of andere dienstverlenende instanties. De 
wijkziekenverzorgenden maakten geen deel uit van een multidisciplinair team, 
maar zij konden adviezen inwinnen bij andere disciplines binnen de 
thuiszorgorganisatie, bijvoorbeeld een diëtist en een ergotherapeut. Een 
geriatrisch verpleegkundig specialist verbonden aan een regionaal ziekenhuis 
konden zij ook raadplegen. Bovendien onderwees deze verpleegkundig 
specialist de wijkziekenverzorgenden over belangrijke geriatrische onderwerpen 
elke 6-8 weken gedurende de interventieperiode. De wijkverpleegkundige en/of 
leden van het onderzoeksteam begeleidden de wijkziekenverzorgenden tijdens 
wekelijkse besprekingen. De huisbezoeken vonden plaats tussen februari 2003 
en oktober 2004. Als onderdeel van de procesevaluatie registreerden de 
wijkziekenverzorgenden de onderwerpen die besproken werden tijdens elk 
bezoek, de behandelde problemen, de gegeven adviezen, de verwijzingen naar 
andere hulpverleners, en de mate waarin de aanbevelingen werden opgevolgd. 

  
De effecten van het interventieprogramma op primaire gezondheidsgerelateerde 
uitkomsten werden gemeten door middel van schriftelijke vragenlijsten na 12, 
18 en ook nog na 24 maanden (6 maanden na afloop van de interventie). Deze 
uitkomsten zijn: gezondheidsbeleving, functionele status, kwaliteit van leven en 
veranderingen in zelfgerapporteerde problemen. Bovendien werden secundaire 
gezondheidsuitkomsten (bijvoorbeeld gezondheidsklachten, depressieve 
klachten en mentale gezondheid) na 18 maanden gemeten door middel van 
individuele interviews uitgevoerd door onafhankelijke interviewers. 

Om de effecten na te gaan op het gebruik van zorgvoorzieningen over de 
gehele onderzoeksperiode (24 maanden), hebben we gegevens verkregen uit 
voornamelijk gecomputeriseerde gegevensbestanden van o.a. diverse zorg-
verzekeraars. Deze voorzieningen zijn: aantal opnames en opnamedagen in het 
ziekenhuis, verpleeghuis en verzorgingshuis; aantal contacten met medisch 
specialisten, huisartsen en paramedici; en uren thuiszorg. De daarmee verband 
houdende zorgkosten werden berekend en een kosteneffectiviteitanalyse werd 
uitgevoerd. 
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In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd van de procesevaluatie van 
het huisbezoekenprogramma. Het huisbezoekenprogramma verliep grotendeels 
volgens plan. Honderd eenenvijftig van de 160 deelnemers (95%) ontvingen 
bezoeken; 124 (78%) kregen het complete programma van acht bezoeken over 
18 maanden en de overige 27 (17%) ontvingen gemiddeld vier bezoeken. De 
deelnemers hadden ook gemiddeld zes telefonische contacten met de 
wijkziekenverzorgende. De gemiddelde tijdsduur van de bezoeken aan huis 
bedroeg 65 minuten. De meest besproken onderwerpen tijdens de interventie 
waren psychosociaal functioneren en functionele status. Gemiddeld waren er 10 
behandelde problemen en 11 interventies per deelnemer gedurende 18 maanden. 
Van alle interventies bestond 38% uit verwijzingen naar andere voorzieningen, 
45% betrof advies en 17% het verschaffen van informatie. In totaal werden de 
aanbevelingen voor 61% opgevolgd. Over het algemeen waren de 
wijkziekenverzorgenden en de deelnemers tevreden over het programma. Veel 
deelnemers (66%) dachten dat zij veel profijt hadden gehad van het programma, 
terwijl de wijkziekenverzorgenden profijt verwachtten voor 48% van de 
deelnemers. Gebaseerd op de resultaten van de procesevaluatie concluderen we 
dat de huisbezoeken, uitgevoerd door wijkziekenverzorgenden, uitvoerbaar zijn 
en gewaardeerd worden door zowel de deelnemers als de wijkzieken-
verzorgenden.  
 
Hoofdstuk 4 rapporteert de effecten van de huisbezoeken op de gezondheid. 
Gegevens van de primaire uitkomstmaten waren beschikbaar voor 293 
personen, 139 in de interventiegroep (87%) en 154 in de controlegroep (91%). 
Aan het einde van de interventieperiode (18 maanden) waren er slechts kleine 
verschillen waarneembaar tussen de twee groepen. Het gemiddelde verschil in 
gezondheidsbeleving was bijvoorbeeld –0.22 punten (95% BI= –0.54 tot 0.10, 
schaal 1-10), het gemiddelde verschil voor algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADLs) was –0.01 punten (95% BI= –1.08 tot 1.05, schaal 
11-44), en het gemiddelde verschil voor mentale gezondheid was –0.7 punten 
(95% BI= –5.0 tot 3.6, schaal 1-100). Na 12 maanden toonde de 
interventiegroep enigszins betere scores dan de controlegroep op ervaren 
gezondheid, functionele status en veranderingen in gezondheid. Geen van de 
verschillen tussen de groepen waren echter statistisch significant. 

De secundaire uitkomsten waren beschikbaar voor 263 mensen, 128 in de 
interventiegroep (80%) en 135 in de controlegroep (79%). Voor geen enkele 
van de uitkomstmaten, bijvoorbeeld gezondheidsklachten, depressieve klachten 
en mentale gezondheid, werden statistisch significante verschillen gevonden 
tussen de interventie- en controlegroep. 
 
Hoofdstuk 5 gaat over de effecten van de huisbezoeken op het gezondheids-
zorggebruik en de daarmee verband houdende kosten. De gegevens over het 
zorggebruik waren in hoge mate volledig. De door de wijkziekenverzorgende 
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gemaakte verwijzingen veroorzaakten een verwachte, maar kleine toename van 
extramuraal zorggebruik (aantal huisartscontacten en uren thuiszorg), maar geen 
invloed was waarneembaar op het poliklinische en intramurale zorggebruik. 
Met uitzondering van een toename in de aanschaf van hulpmiddelen en het 
maken van aanpassingen in de woning in de interventiegroep, lieten geen van de 
resultaten een statistisch significant verschil zien tussen de twee groepen. De 
totale kosten per persoon van het zorggebruik, inclusief de kosten van het 
huisbezoekenprogramma, waren €450 hoger in de interventiegroep dan in de 
controlegroep (totaalverschillen niet statistisch significant). Het huisbezoeken-
programma had een lage kans (10%) om kosteneffectief te zijn. 
 
Hoofdstuk 6 rapporteert de resultaten van een systematische literatuur-
verkenning van gerandomiseerde studies om de effecten na te gaan van 
intensieve huisbezoekenprogramma’s aan ouderen met een slechte gezondheids-
toestand. De interventieprogramma’s bestonden – zoals in onze studie – uit 
tenminste vier huisbezoeken per jaar en een periode van de huisbezoeken van 
12 maanden of langer. In geen enkele van de ingesloten studies van voldoende 
methodologische kwaliteit, dat wil zeggen zeven van de acht studies (inclusief 
onze studie), hadden de bezoeken een significant gunstig effect op mortaliteit, 
gezondheid, zorggebruik of kosten. 
 
In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste resultaten en conclusies van het 
onderzoek gepresenteerd. Een aantal methodologische overwegingen wordt 
bediscussieerd, en we eindigen met de implicaties voor de praktijk en suggesties 
voor verder onderzoek. De belangrijkste conclusie van deze dissertatie is dat 
huisbezoekenprogramma’s niet zinvol lijken voor oudere personen met 
(ervaren) gezondheidsproblemen in Nederland of in (westerse) landen met een 
vergelijkbaar gezondheidszorgsysteem. Omdat de positieve resultaten van een 
subgroepanalyse uit een eerder Nederlands onderzoek niet bevestigd konden 
worden door de resultaten van deze grotere replicatiestudie, concluderen we 
tevens dat post hoc subgroepanalyses met voorzichtigheid geïnterpreteerd 
dienen te worden.  

Er zijn geen argumenten om het huisbezoekenprogramma voor ouderen met 
gezondheidsproblemen te implementeren in de reguliere gezondheidszorg. 
Alternatieve strategieën zullen ontwikkeld en getoetst dienen te worden om de 
functionele status en kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen met 
gezondheidsproblemen te verbeteren. Veelbelovende elementen, zoals zorg-
coördinatie, zelfmanagement van chronische ziekten, de integratie van 
(medische) technologie in samenspraak met persoonlijk (verpleegkundig) 
contact, het zich richten op specifieke problemen, bijvoorbeeld gerelateerd aan 
mobiliteit en andere dagelijkse activiteiten, verdienen meer aandacht in 
toekomstig onderzoek.  

 




