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Ms White

Jaarlijks veel crisissituaties

- 800.000 SEH-bezoeken ouderen

- 55.000 GRZ-trajecten

- 40.000 ELV-opnames



Gercora Hoitinga et al, submitted

Acute zorgvragen zijn deels te voorkomen



Functioneren centraal stellen vermindert zorgvraag & crisis

Denken vanuit huis leidt tot minder verplaatsingen



Ontwikkelingen 
in de 
proeftuinen 
WijkKliniek 

Kwetsbare 
situatie

Acute 
gebeurtenis

SEH bezoek

Ziekenhuis-
opname

Terug naar 
huis

Herstel

Herstel-& nazorg

Preventie en proactieve zorg 

thuis 

De beste ziekenhuiszorg

24/7 zorg in de eerste lijn bij 

een acute gebeurtenis

De vier bouwstenen acute (ouderen)zorg

Behoud van functioneren



Eerstelijnsverblijf: nooit enkelvoudige problemen



Variabele

Aanvragen

Huisarts

SEH

Vanuit ziekenhuis

9.4 older adults/week

6.2 older adults/week

6.2 older adults/week

Uitstroom

Huis

Overleden

Thuis met aanpassingen

WLZ

Revalidatie

Hospice

57.8%

6.0%

10.7%

19.8%

3.4%

2.3%

Ligduur

ELV→ Huis

ELV→ Overlijden

ELV➔ Huis met aanpassingen

ELV→ WLZ

ELV→ Geriatrische revalidatie

ELV→ Hospice 

ELV➔ Ziekenhuisopname

31 dagen

23 dagen

44 dagen

48 dagen

30 dagen

23 dagen

5 dagen

Waar is winst te halen?



• Beschikbaarheids-financiering ELV bedden (zodat opname 24/7 mogelijk is)

• Roulatie van 24/7 opname mogelijkheid over verschillende locaties 

• Verkorting ligduur ELV, door verhoging van tarief (waardoor intensievere 
behandeling mogelijk is)

• Snellere aanpassingen woning, zodat ontslag mogelijk is (WMO) 

• Verkorting tijd tot opname in verpleeghuis

➔Meeste impact: hogere tarieven, verkorting opname in verpleeghuis en in 
avond opnemen

Wat kan je anders doen en hoe kan wiskunde helpen?



Voorkomen crisis voor mensen die op 

WLZ wachtlijst staan



Huidige situatie & mogelijkheden

• WLZ indicatie wordt gesteld, bij 
1 huis ingeschreven

• Ouderen krijgen minder 
wijkverpleging

• Ze wachten op een plek

➔ Tijd op wachtlijst 250 dagen
➔ 30% van de mensen overlijdt op 

wachtlijst
➔ Vrijwel altijd leidt het tot een 

crisis, dus binnenkomen via ELV

• Model gebruiken voor middelbare 
scholen: voorkeur opgeven, 
meerdere opties 

• Beter gebruik van plekken

➔Verkort tijd tot opname met 60 
dagen

➔Voorkomen crisis & minder belasting 
ELV

Nu Mogelijkheid



WijkKliniek: medisch-specialistische zorg dichtbij huis

Geopend in juli 2018, sinds opening 2000 opnames

VVT & ziekenhuis werken samen



Opnamecriteria  

Indicatie ziekenhuiszorg 

- Pneumonie

- Exacerbatie COPD 

- Hartfalen 

- Urineweginfectie

In combinatie met geriatrische 

problemen, bijvoorbeeld:

- Kwetsbaarheid 

- Ondervoeding

- Cognitieve stoornissen

- Verhoogd valrisico 



Uitkomsten

• 25% minder acute opnames van SEH in Amsterdam UMC voor ouderen

• 5% retour Amsterdam UMC

• Ligduur 7-8 dagen

• Minder heropnames

• Minder delieren dan in vergelijking met ziekenhuisopname 

• Beter ervaren functioneren



Take home messages

1. Zet behoud van functioneren centraal, dat 

leidt tot minder zorg. 

2. Om acute zorgvragen te voorkomen of 

thuis te behandelen is 24/7 zorg in 

eerstelijn nodig

3. Zorg dat de bouwstenen acute ouderenzorg 

geborgd zijn: van preventie tot ziekenhuis

4. Datagedreven werken biedt nieuwe opties

5. Zo werken we samen aan beter 

onderbouwde zorg voor ouderen



• Webinar: 22 november 2022 ism Landelijk Leernetwerk Acute Ouderenzorg 

van de Proeftuinen WijkKliniek en Tijd voor Verbinding: Oudere patiënten met 

kwetsbaarheid op de SEH: hoe bereiken we duurzame acute zorg voor deze 

doelgroep?

• Online handboek en webinar: via: www.tergooi.nl/zorg-dichterbij/gem/

• Proeftuinen Acute Ouderenzorg & Wijkkliniek: Susanne Smorenburg, 

s.m.smorenburg@amsterdamumc.nl

• Webinar acute wijkteams: 

https://www.onlineseminar.nl/cordaan/webinar/1c0d50cc-f589-4f19-b45c-

43121ab698ae/de-rol-van-de-vvt-in-de-acute-zorg-wat-kunnen-acut

• Netwerk ouderengeneeskunde Amsterdam: www.noaeerstelijn.nl

• Dolce Vita: datagedreven werken in de acute ouderenzorg 

https://www.actieleernetwerk.nl/artikel/koploper/dolce-vita/
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