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Summary 
 

In the European Union (EU-28), at the beginning of the year 2018, the percentage of people 

being 65 years and older was 19.7%. Demographic studies indicate that this number will 

increase to approximately 30% in the year 2060. Consequently, the number of frail older 

adults with high needs of care and support is expected to increase.  

Frailty is an emerging concept, and no agreement exists about its definition. In general, two 

approaches of the frailty concept are described. The first, a unidimensional approach often 

designated as physical frailty, emphasizes frailty as a biological/medical concept, defined as: 

“A medical syndrome with multiple causes and contributors that is characterized by 

diminished strength, endurance, and reduced physiologic function that increases an 

individual’s vulnerability for developing increased dependency and/or death”. The second 

approach focuses on frailty from a multidimensional perspective. In addition to physical 

features, this perspective emphasizes cognitive, social, and psychological factors as well. 

Consequently, many instruments for identifying frail older adults have been developed. 

Studies show that the different methods to conceptualize and operationalize frailty result in 

widely differing prevalence figures of frailty. According to a systematic review, the prevalence 

of frailty in older adults ranges from 4.0% to 59.1%. Ntanasi et al. (2020) compared five frailty 

scales whereby the prevalence ranged from 4.1% up to 30.2%, but less than 1% was frail 

according to all scales. Depending on the used frailty scale the characteristics of the ‘frail 

sample’ showed important differences. For instance, 50% of the ‘frail sample’ according to the 

‘Fried Phenotype’ was 80 years and over, while this was only 20.1% of the frail older persons 

as assessed according to the ‘Groningen Frailty Indicator’ (GFI). Therefore, one can assume 

that the choice for a particular frailty measurement in a study, could also have a strong impact 

on its outcomes. Research shows that frailty is associated with adverse outcomes such as 

mortality, institutionalization, and hospitalization. Some authors assume that early detection 

and intervention are important to prevent or delay frailty, improve quality of life, and reduce 

costs of care. Nevertheless, it is unclear if interventions in frail community-dwelling older 

adults can be protective against adverse frailty outcomes. There is evidence that frailty in an 

early state may be reversible. However, the evidence for reversibility of frailty in a later stage 
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is rather limited. Critics argue the methodological approaches to assess the effect of 

interventions, which fail to address the interaction of intervention components with each 

other and with the local context. 

Therefore, the objectives of this dissertation are threefold: (1) to study how unidimensional 

and multidimensional frailty assessments are related with each other; (2) to study strategies 

which enable early detection and a proactive approach of frailty in older persons; and (3) to 

expand our knowledge with regard to the aspects that should be taken into account when 

doing a complex intervention study. 

Chapter 1 provides information about the epidemiological situation and expectations 

regarding frailty in the future. We discuss also the main topics of the present dissertation: the 

concept of frailty and its many operationalizations, the importance of early detection and a 

proactive approach of frailty, and complex interventions. The chapter ends with the main 

objectives and the outline of this dissertation. 

During the past decades, many frailty scales have been developed, although it is unknown 

how these frailty scales are related to each other. Therefore, in chapter 2 a cross-sectional 

study was conducted among 196 community-dwelling older adults (≥60 years). 

Unidimensional frailty was operationalized according to the Fried Phenotype and 

multidimensional frailty was measured with the Comprehensive Frailty Assessment 

Instrument (CFAI). The results of the study showed that the Fried Phenotype Criteria and the 

CFAI measure partly the same ‘frailty concept’. The moderate association between both 

measurements was attributed to by the physical domain of the CFAI, and (to a lesser extent) 

by the psychological domain. The social domain and environmental domains of the CFAI were 

not related with the Fried Phenotype. Differences were found in the prevalence of frailty, the 

composition of the ‘frail participants’ and their characteristics. Participants who were solely 

frail according to the CFAI had a lower level of life satisfaction and net income, but were 

physically more active. Since ‘being frail’ is an inclusion criterion in many studies, researchers 

must be aware that the choice of a frailty measurement has an impact on both the estimates 

of frailty prevalence and the characteristics of the selected sample. 

To screen large populations on frailty, a short and feasible measurement is needed. Therefore, 

performance-based tests are often replaced by self-report questions. In chapter 3 the 
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psychometric properties of a set of questions replacing the performance-based measures 

slowness and weakness as part of the Fried Phenotype were tested in community-dwelling 

older adults (N = 196). We observed that the concordance between the Fried Phenotype 

including the 6 replacement questions and the Fried Phenotype including the 2 performance-

based measures is substantial. The replacement questions have the ability to correctly identify 

those without physical frailty, whereas their ability to correctly identify those with physical 

frailty seems to be less adequate. The concordance between the Fried Phenotype 

performance-based measures (slowness and weakness) and the set of replacement questions 

at item level was fair. Therefore, one might consider the scale with the replacement questions 

as a step in a sequential process to detect frailty in large populations. 

In chapter 4 we validated a set of risk factors of frailty. The results indicated an increase in the 

percentage of older adults who were mildly and highly frail from a physical, psychological, 

social, and environmental perspective. Therewith, the odds of identifying people who were 

mildly or highly frail were higher if one screens people who met at least three risk factors. 

According to the results in chapter 4, selecting older people based on these risk factors is an 

effective strategy of identifying frail older people.  

In chapter 5 and chapter 6 we focused on the transition into retirement. Retirement can be 

accompanied by opportunities (e.g., extra leisure, healthier lifestyle) as well as by adverse 

events (e.g., loss of income, loss of social support). A better understanding whether this 

transition into retirement is related with frailty in later life and in which specific circumstances, 

can be insightful to develop a proactive approach against frailty; since the transition into 

retirement occurs in an earlier phase in life, in which most people are not (yet) frail. So far, 

only a few studies focused on retirement and its relation with frailty. Therefore, a cross-

sectional study was performed. Based on chapter 5 and 6, one can conclude that when a 

person retires is not important, but why someone retires is important for frailty in later life. 

Previous studies have shown that frailty is associated with adverse (health) outcomes. Since 

frailty is seen as dynamic, many interventions are done to prevent or delay frailty. 

Nevertheless, it is still largely unclear if interventions in frail community-dwelling older adults 

can be protective against adverse frailty outcomes. In chapter 7, we present the results of a 

systematic review and meta-analysis in which we assessed the effect of interventions in frail 

community-dwelling older adults in terms of mortality, hospitalization, formal health costs, 
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accidental falls, and institutionalization. In total, 16 studies were included. Two included 

studies described a significant effect. In a study of Hall et al. (1992), the intervention of case 

management resulted in a lower institutionalization rate. Perttila et al. (2016) performed a 

study with a physical intervention, which resulted in a lower number of accidental falls. 

However, based on the results of the meta-analysis no significant results were found for the 

observed adverse outcomes. A sub-analysis for some variables yielded no significant effects 

as well. In the present study no evidence was found that interventions might be protective 

against the included adverse outcomes of frailty.  

Based on the interpretation of this literature review we recognized the need of more emphasis 

on the context and setting in which an intervention is implemented. Therefore, the aim of 

chapter 8 was to assess whether it is feasible to make an in-depth study of the local context 

and how this should be done. This resulted in a 5-step approach, which we applied on the 

three municipalities (Ghent, Knokke-Heist and Thienen) participating in the D-SCOPE trial. 

Based on the explorative case study one can conclude: 1) a large amount of standardized data 

(contextual factors) is accessible on public web-based datasets; 2) it is very feasible to get an 

in-depth analysis of a local setting in order to get a better understanding of the effect of an 

intervention and the mechanisms related to the intervention. 

Chapter 9 summarizes and discusses the main findings. In addition, implications for clinical 

practice and future research are given.  

Overall this dissertation provides evidence that (1) different frailty approaches measure only 

partly the same ‘frailty concept’. Thereby it has become clear that the difference in approach 

has a major impact on the composition of ‘the frail sample’ and its characteristics. (2) Risk 

factors/profiles can have an added value in the detection of frail older adults and the 

importance of previous life events for the development of frailty in later life. (3) Interventions 

might not be protective against the included adverse outcomes of frailty and show the 

importance of context in studies. Based on the evidence of the present dissertation, 

researchers should be more aware of the shortcomings in present research, especially in 

researching complex interventions. Important questions such as why (or more important why 

not) did the intervention work and in which context or subgroup did the intervention work, 

could give important insights in the mechanisms of a complex intervention. 
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Samenvatting 
In de Europese Unie (EU-28) bedroeg het percentage mensen van 65 jaar en ouder in het jaar 

2018 19.7%. Demografische studies wijzen uit dat dit aantal zal stijgen tot ongeveer 30% in 

2060. Bijgevolg wordt verwacht dat het aantal kwetsbare ouderen met behoefte aan zorg en 

ondersteuning de komende jaren zal toenemen. 

In de wetenschappelijke literatuur bestaat er geen consensus over het concept ‘frailty’ 

(kwetsbaarheid). Er zijn in feite twee benaderingen van het begrip ‘frailty’. De eerste is de 

unidimensionale, ook aangeduid als fysieke frailty. Deze benadert frailty als een 

biologisch/medisch concept, gedefinieerd als: "Een medisch syndroom met meerdere 

oorzaken dat wordt gekenmerkt door verminderde kracht, gedaald uithoudingsvermogen en 

een afname van het fysiologisch functioneren welke tot gevolg kan hebben dat een individu 

afhankelijk wordt en/of komt te overlijden". De tweede benadering bekijkt frailty vanuit een 

multidimensionaal perspectief. Naast fysieke kenmerken, voegt deze benadering ook 

cognitieve, sociale en psychologische factoren toe. In de afgelopen decennia zijn derhalve tal 

van frailty-meetschalen ontwikkeld om kwetsbare ouderen te identificeren. Studies tonen aan 

dat de verschillende methoden om frailty te conceptualiseren en te operationaliseren, 

resulteren in sterk uiteenlopende prevalentiecijfers. Volgens een literatuurstudie varieert de 

prevalentie van frailty bij ouderen van 4.0% tot 59.1%. Ntanasi et al. (2020) vergeleken vijf 

frailty-meetschalen waarbij de prevalentie varieerde van 4.1% tot 30.2%, daarbij was minder 

dan 1% van de ouderen fragiel volgens alle meetschalen. Een diepgaandere analyse wees uit 

dat 50% van de ouderen die fragiel waren volgens de ‘Fried Criteria’, 80 jaar en ouder waren, 

terwijl dit slechts 20.1% was volgens de ‘Groningen Frailty Indicator’ (GFI). Daarom kan men 

vermoeden dat de keuze voor een bepaalde frailty-meetschaal in een studie, een sterke 

invloed kan hebben op de resultaten.  

Onderzoek toont aan dat frailty gekoppeld is aan sterfte, institutionalisering en 

ziekenhuisopname. Onderzoekers gaan ervan uit dat vroegtijdige detectie en interventie 

belangrijk zijn om frailty te voorkomen of te vertragen, de kwaliteit van leven te verbeteren 

en de kosten van de zorg te verminderen. Desondanks is het onduidelijk of interventies bij 

fragiele thuiswonende ouderen wel protectief zijn tegen deze ongunstige uitkomsten. Er zijn 
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aanwijzingen dat frailty in een vroeg stadium nog omkeerbaar kan zijn. Het bewijs voor 

omkeerbaarheid in een later stadium is echter vrij beperkt. De methodologische aanpak om 

het effect van deze interventies te beoordelen wordt door onderzoekers bekritiseerd. Zo 

wordt onder meer gesteld dat de huidige manier van effectonderzoek te weinig/geen rekening 

houdt met de (lokale) context van de interventie. 

Daarom zijn de doelstellingen van dit proefschrift drieledig: (1) bestuderen hoe 

unidimensionale en multidimensionale frailty-meetschalen zich tot elkaar verhouden; (2) 

bestuderen van strategieën die vroegtijdige detectie en een pro-actieve benadering van frailty 

bij ouderen mogelijk maken; en (3) onze kennis met betrekking tot het evalueren van 

(complexe) interventies uitbreiden. 

Hoofdstuk 1 geeft informatie over de epidemiologie en de verwachtingen ten aanzien van 

frailty in de toekomst. Ook worden de belangrijkste concepten van het proefschrift besproken, 

met name: het concept frailty en de vele operationaliseringen ervan, het belang van 

vroegtijdige detectie en een pro-actieve benadering van frailty én ook de complexe 

interventies. Het hoofdstuk eindigt met de belangrijkste doelstellingen en een schets van dit 

proefschrift. 

In de afgelopen decennia zijn tal van frailty-meetschalen ontwikkeld, maar het is onbekend 

hoe deze frailty-schalen zich tot elkaar verhouden. Daarom wordt in hoofdstuk 2 een cross-

sectionele studie uitgevoerd bij 196 thuiswonende ouderen (≥60 jaar). De unidimensionale 

benadering werd geoperationaliseerd a.h.v het Fried fenotype en de multidimensionale 

benadering door middel van het Comprehensive Frailty Assessment Instrument (CFAI). De 

resultaten van de studie tonen aan dat het Fried fenotype en de CFAI gedeeltelijk hetzelfde 

‘frailty concept’ meten. De associatie tussen beide metingen kan toegeschreven worden aan 

het fysieke domein van de CFAI en (in mindere mate) aan het psychologische domein. Het 

sociale domein en het omgevingsdomein van de CFAI waren niet gerelateerd aan het Fried 

fenotype. Er werden verschillen gevonden in de prevalentie van frailty, de samenstelling van 

de 'fragiele deelnemers' en hun karakteristieken. Deelnemers die uitsluitend volgens de CFAI 

'fragiel' waren, hadden een lager niveau van levenstevredenheid en netto-inkomen, maar 

waren lichamelijk actiever. Aangezien ‘frailty’ in veel studies een inclusiecriterium is, moeten 

onderzoekers zich er dus bewust van zijn dat de methode om frailty te operationaliseren 
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impact heeft op zowel de prevalentie van frailty, de samenstelling van de fragiele groep alsook 

op de karakteristieken van de geselecteerde steekproef. 

Om op grote schaal ouderen te kunnen screenen op frailty, is een kort en makkelijk frailty-

instrument nodig. Daarom worden fysieke testen vaak vervangen door vragen. In hoofdstuk 3 

wordt onderzocht hoe goed 6 vragen de 2 fysieke testen (polskracht en wandelsnelheid) van 

het Fried fenotype kunnen vervangen. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij thuiswonende 

ouderen(N=196). We observeerden dat de overlap tussen de fysieke testen (itemniveau) en 

de vervangende vragen redelijk is. De overlap tussen het Fried fenotype met de 6 vervangende 

vragen en het Fried fenotype met de 2 fysieke testen was substantieel. De vervangende vragen 

hebben het vermogen om mensen die niet fysiek fragiel zijn, correct te identificeren, terwijl 

hun vermogen om mensen die wel fysieke fragiel zijn, minder goed lijkt te zijn. Het Fried 

Fenotype met vervangende vragen voor de fysieke testen zou gebruikt kunnen worden als een 

eerste evaluatie om frailty te screenen. 

In hoofdstuk 4 hebben we een groep risicofactoren, ontwikkeld door Dury et al. (2017), voor 

frailty gevalideerd. De resultaten wezen op een toename van het aantal ouderen die 

respectievelijk licht en zeer fragiel waren. Deze toename werd gevonden op alle domeinen 

van de frailty-meetschaal (CFAI): fysiek, psychologisch, sociaal en omgeving. Volgens de 

resultaten in hoofdstuk 4 is het selecteren van ouderen op basis van deze risicofactoren een 

effectieve strategie om kwetsbare ouderen te identificeren.  

In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 wordt gefocust op de overgang van werken naar pensionering. 

Pensionering kan gepaard gaan met opportuniteiten (bv. extra vrije tijd, een gezondere 

levensstijl) maar kan ook nadelige gevolgen hebben (bv. verlies van inkomen, verlies van 

sociale steun). Een beter inzicht in de overgang van werken naar pensionering in relatie tot 

frailty op latere leeftijd, kan helpen bij het ontwikkelen van een proactieve aanpak van frailty. 

De overgang naar pensionering vindt namelijk veelal plaats op een moment waarop de meeste 

mensen (nog) niet fragiel zijn. Er werd een cross-sectionele studie uitgevoerd, op basis 

waarvan geconcludeerd kan worden dat, in het kader van frailty op latere leeftijd, het niet 

zozeer belangrijk is wanneer iemand met pensioen gaat, maar waarom iemand met pensioen 

gaat. 
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Eerdere studies hebben aangetoond dat frailty geassocieerd is met negatieve 

(gezondheids)uitkomsten. Omdat frailty in principe als dynamisch wordt beschouwd, worden 

interventies gedaan om frailty te voorkomen of het proces te vertragen. Desondanks is het 

nog grotendeels onduidelijk of interventies bij fragiele thuiswonende ouderen wel protectief 

werken tegen deze negatieve uitkomsten. In hoofdstuk 7 presenteren wij de resultaten van 

een literatuurstudie en meta-analyse waarin wij het effect van interventies bij kwetsbare, 

thuiswonende ouderen hebben onderzocht op het gebied van mortaliteit, ziekenhuisopname, 

gezondheidskosten, valincidenten, en institutionalisering. In totaal werden 16 studies 

geïncludeerd. Twee geïncludeerde studies beschreven een significant effect. Zo toonden Hall 

et al. (1992) aan dat casemanagement leidt tot een lagere institutionalisering; en Perttila et 

al. (2016) implementeerden een fysieke interventie, dit resulteerde in een lager aantal 

accidentele valincidenten. Op basis van de resultaten van de meta-analyse werden echter 

geen significante resultaten gevonden voor de geselecteerde uitkomstmaten. Een subanalyse 

voor sommige variabelen leverde ook geen significante effecten op. Kort samengevat: er werd 

geen bewijs gevonden dat interventies protectief zijn tegen de geselecteerde negatieve 

uitkomsten van frailty.  

Op basis van de resultaten van deze meta-analyse concludeerden wij dat er meer aandacht 

gegeven moet worden aan de context en setting waarin een interventie wordt 

geïmplementeerd. Daarom was het doel van hoofdstuk 8 om na te gaan of het haalbaar is om 

een diepgaande studie te maken van de lokale context en hoe dit gedaan zou moeten worden. 

Dit resulteerde in een aanpak in 5 stappen. We pasten deze aanpak toe op de drie gemeenten 

die participeerden in de D-SCOPE-interventiestudie (Gent, Knokke-Heist en Tienen). Op basis 

van deze exploratieve casestudy konden we besluiten dat: 1) een grote hoeveelheid 

gestandaardiseerde gegevens (contextuele factoren) toegankelijk zijn voor het brede publiek; 

2) het haalbaar is om een diepgaande analyse te maken van een lokale setting om tot een 

beter inzicht te komen van het effect van een interventie en de mechanismen die met de 

interventie samenhangen. 

In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift samengevat en 

besproken. Daarnaast bespreken we ook de implicaties voor de klinische praktijk en 

toekomstig onderzoek. In het algemeen leren we van dit proefschrift dat verschillende frailty 

benaderingen slechts gedeeltelijk hetzelfde ‘frailty concept’ meten. Daarbij is duidelijk 
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geworden dat het verschil in benadering een grote impact kan hebben op het categoriseren 

van personen als fragiel of niet fragiel en de karakteristieken van deze groep. Ook leren we 

dat risicofactoren/-profielen een toegevoegde waarde kunnen hebben bij de opsporing van 

kwetsbare ouderen en t.a.v. het belang van belangrijke levensgebeurtenissen voor de 

ontwikkeling van frailty op latere leeftijd. Verder leren we dat interventies zeker niet altijd 

werken tegen de negatieve gezondheidsuitkomsten van frailty en dat derhalve met name de 

context in interventiestudies meer aandacht verdient. Bovendien is het best makkelijk om snel 

een diepgaande analyse te maken van de context.  

Op basis van de resultaten uit dit proefschrift zouden onderzoekers zich meer bewust moeten 

zijn van de tekortkomingen in het huidige onderzoek, vooral bij onderzoek naar complexe 

interventies. Belangrijke vragen zoals waarom (of waarom niet) werkt een interventie en ook 

in welke context of groep werkt de interventie, worden zelden beantwoord, terwijl 

beantwoording ervan een beter inzicht zou kunnen geven in de werking van complexe 

interventies. 

  




