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Steeds vaker acute zorgvragen van 
ouderen

1. Hoe voorkom je in samenwerking
die acute zorgvragen?

2. Hoe kan je mensen goed begeleiden
als ze een acute opname hebben in 
ziekenhuis?



Zijn we in staat om goed in te spelen op de zorg
voor kwetsbare ouderen in de keten?



STIJGING OUDEREN SEH

• 14% stijging 65+ van 2013 t/m 2015

• 15% stijging 80+ van 2013 t/m 2015

• 37 % van ouderen die op SEH komt wordt opgenomen



Multimorbiditeit
& 

polyfarmacie

Geriatrische condities: vallen, 
ondervoeding, dementie, 

depressie

Redenen voor SEH-
bezoek divers

- Echt medisch
probleem

- Zorg thuis niet
toereikend door 
complexiteit

- Mantelzorger
overbelast

- Palliatieve
zorgbehoefte die 
niet onderkend is



Nodig: Realiteit:



VORMEN VAN (NA)ZORG DIE BESCHIKBAAR ZIJN: 

MOMENTEEL NOG NIET TE REGELEN VANAF SEH
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Opnameduur in dagen van 65-plussers:

2000 2009 2015

Myocardinfarct 9 5 5

CVA 14 8 7

Heupfractuur 16 10 9





Buurman et al, Plos One, 2012

Ziekenhuisopname 
risicovol

Binnen 30-dagen:

- 5-15% 
heropgenomen

Na 3 maanden:

- 15-30% heeft 
achteruitgang in 
ADL

- 5-20% is overleden

Boyd et al, JAGS, 2008; 
Buurman et al, Plos
One, 2011



ZelfredzaamheidGeriatrische problematiek

Mantelzorg Medische behandeling

We moeten overal in de keten goed
inspelen op de behoeften van ouderen



• 6000 in de ouderenzorg

• 3500 wijkverpleegkundigen

1 op de 4 studenten moet nu kiezen voor deze
vakgebieden

Realiteit: 1 op de 8 kiest voor wijk- of ouderenzorg
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Tekort aan HBO-ers in de wijk- en ouderenzorg groot



Samenwerking is sleutel in de zorg voor ouderen:

Regionaal plan met 24-uurs focus
&

Inspelend op zorgvraag ouderen in hele keten



Voorkomen van ziekenhuisopname
1. Opsporen van kwetsbare ouderen in 

huisartsenpraktijk
2. Advance care planning

Verplaatsen van ziekenhuiszorg naar wijk
3. Buurtziekenhuis

4. Ziekenhuiszorg thuis

Begeleiding tijdens en na opname
5. Transmurale zorgprogramma’s

6. Thuisrevalidatie (met inzet technologie)



Buurtziekenhuis: 
acute ouderenzorg in de buurt



Kunnen we deel ziekenhuiszorg in de wijk 

bieden en zo zorg voor ouderen verbeteren?



Huis
Buurtzieken

huis

Acute zorg
in 

ziekenhuis

• Bieden van ziekenhuiszorg in de buurt (oude 
verpleeghuislocatie) volgens step-up & step-down model

• Met focus op medische behandeling, zelfredzaamheid & 
ondersteuning mantelzorg

• Door verpleegkundige gecoördineerd
• Samenwerking huisarts, specialist ouderengeneeskunde 

& medisch specialist

Buurtziekenhuis concept komt uit Engeland
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Acute ouderenzorg

Veel voorkomende
aandoeningen

Medisch-technische
handelingen

Bewegen is de norm
Geriatrisch assessment 

& doelen ouderen zijn
basis zorg

Mantelzorger is 
partner in de zorg





Virtual ward team: kunnen binnen 2 uur zorg 

leveren en inspelen op acute zorgvraag



ZelfredzaamheidGeriatrische problematiek

Mantelzorg Medische behandeling

Advance care planning



Goede geriatrische zorg 
tijdens opname:

ziekte & geriatrische 
condities
& zelfredzaamheid

Warme overdracht 
met 

wijkverpleegkundige

Begeleiding na ontslag uit 
ziekenhuis:

medicatie & follow-up op 
geriatrische problemen & 
mantelzorg



- 25% lagere sterfte
- Betere samenwerking 

ziekenhuis-huis
- Minder medicatiefouten
- Kosten gereduceerd
- 30 ziekenhuizen in NL 

implementeren nu

- ADL functioneren 
verbetert niet daarom 
nu ook thuisrevalidatie




