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S
inds het sluiten van de verzorgingshuizen 
bezoeken jaarlijks 800.000 ouderen de 
SEH-afdelingen en worden 543.000 
65-plussers opgenomen. Slechts 40 procent 
van hen heeft echter daadwerkelijk zieken-

huiszorg nodig. De andere 325.800 ouderen belanden 
zonder medisch-specialistische noodzaak in een duur 
ziekenhuisbed. Zij voelen zich eenzaam, verward of 
neerslachtig of de huisarts vindt alleen thuis blijven 
(tijdelijk) niet meer verantwoord. 

Alarmerende cijfers
Internist Ronne Mairuhu, werkzaam bij het Haga-
Ziekenhuis in Den Haag, herkent de alarmerende 
cijfers van de koepel van zorgondernemers ActiZ. 
‘Het klopt, er komen inderdaad meer kwetsbare 
ouderen naar onze SEH. Maar ik vind het niet juist 
om te zeggen dat zij hier verkeerd liggen. Die 
ouderen komen hier omdat niets is te regelen in de 
thuissituatie of in een verpleeg- of verzorgingshuis. 
Daar moeten we iets mee. Ik zou juist willen zeggen: 
hup, aan de slag.’

Internist-geriater Barbara van Munster van het Gelre 
ziekenhuis in Apeldoorn is het daar niet mee eens. 
Zij vindt dat kwetsbare ouderen juist zo min mogelijk 
in het ziekenhuis moeten belanden, tenzij er een 
duidelijke ziekenhuisindicatie is. ‘Patiënten die tien 
dagen in een ziekenhuisbed liggen, kunnen wel tien 
tot vijftien procent van hun spiermassa verliezen. Dat 
wil je voorkomen. Zeker bij mensen met dementie 
kun je veel pro-actiever kijken wat zij aan preventieve 
zorg thuis of in de buurt kunnen krijgen om 
ziekenhuisopname te voorkomen.’

In de klem
Zorgverleners betrokken bij ouderen – binnen en 
buiten het ziekenhuis – zitten al jaren in een klem, 
stelt internist-geriater Van Munster. ‘Dat heeft vooral 
te maken met de organisatie en financiering van ons 
zorgsysteem en de schotten tussen de eerste- en 
tweedelijnszorg. We zitten allemaal in onze eigen ‘silo’ 
en zijn ziektegericht georganiseerd. Dat betekent dat 
die oudere met diabetes, hartfalen en een lichte vorm 
van dementie voor die verschillende aandoeningen 
op verschillende tijden bij verschillende dokters moet 
komen. Dat helpt zo’n kwetsbare patiënt niet.’

Acute zorg voor 65-plussers vraagt om integrale aanpak  

Kwetsbare oudere  
in het verkeerde bed 

Kwetsbare ouderen bezoeken steeds vaker de spoedeisende hulp en houden ziekenhuis-

bedden bezet. Het is een acuut en urgent probleem. Drie medisch specialisten die er 

dagelijks mee te maken hebben, geven hun visie.

Nieuwe afdelingen voor kwetsbare ouderen

Spoedposten, seniorvriendelijke kamers en andere proeven: overal 
in het land wordt er gewerkt aan oplossingen. Een greep uit de 
initiatieven:
• St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein): proef om 

opname in het ziekenhuis zonder medische indicatie te voorkomen 
en passende nazorg te regelen voor oudere patiënten, thuis of in 
een andere instelling. 

• LUMC Leiden: screening van oudere patiënten op de SEH om 
meer directe en gepersonaliseerde zorg aan te bieden.

• Vijftien ziekenhuizen (onder andere het Spaarne Gasthuis, 
Albert Schweitzer Ziekenhuis, het Rijnstate en het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis): een centrum voor geriatrische traumatologie waar 
kwetsbare ouderen met breuken worden behandeld. 

• Amsta Herstel: 24 uur per dag tijdelijke herstelzorg aan ouderen 
bij ziekte, infectie, trauma of ongeluk in twee vleugels van het  
MC Slotervaart in Amsterdam.

• AMC en Cordaan: openden in juni de Wijkkliniek in Amsterdam 
Zuidoost, waar kwetsbare ouderen met acute problemen worden 
opgenomen en kunnen herstellen. In de Wijkkliniek komt meer 
aandacht voor geriatrische zorg en revalidatie dan nu op de 
spoedeisende hulp gebruikelijk is.
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Dat merkt ook reumatoloog Deborah van Breukelen- 
van der Stoep, werkzaam in Ziekenhuis Gelderse Vallei in 
Ede. ‘Ik zie dat patiënten met jicht in principe prima  
in de eerstelijn terechtkunnen, maar bij kwetsbare 
ouderen gaat zo’n op zich eenvoudige klacht toch mis, 
omdat er zoveel andere ziektes meespelen. Dan is er 
toch een medisch-specialistische blik nodig. Maar dat 
wil niet zeggen dat die patiënt naar het ziekenhuis 
toe moet. Ik kan niet wachten op de dag dat ik mijn 
patiënten bezoek, buiten de muren van het ziekenhuis. 
Dat is pas vanuit de patiënt denken. Daar moeten we 
naartoe.’

‘Je moet je realiseren 
dat kwetsbare 
ouderen geen  
gewone volwassen 
patiënten zijn’

Betere doorstroming
Internist Mairuhu kent één voorbeeld waar het is 
gelukt de muren te slechten. In Delft hebben het 
Reinier de Graaf Gasthuis en ouderenorganisatie 
Pieter van Foreest logistieke afspraken gemaakt voor 
kwetsbare ouderen die op de SEH terechtkomen, maar 
beter af zijn in een verpleeghuis. Die samenwerking, 
ondersteund door zorgverzekeraar DSW, heeft al 
geleid tot betere doorstroming en minder lange 
wachttijden op de SEH. Mairuhu: ‘Het is gelukt 
omdat hier drie grote aanbieders in dezelfde regio 
zitten. Zij hebben geen last van ettelijke verzekeraars 
en verpleeghuisaanbieders waar je allemaal aparte 
afspraken mee moet maken.’ 

Voorlopig belanden deze ouderen in veel regio’s nog 
op de SEH. Hoe kunnen ze daar adequaat geholpen 
worden? Van Munster: ‘Specialisten roepen mij als 
internist-geriater steeds vaker bij consulten. Dat is 
goed. Erken als specialist dat je het even niet weet, 
roep hulp in. Zo kun je je laten bijpraten. Daar gaat 
meteen een lerend effect vanuit. Je moet je namelijk 
realiseren dat kwetsbare ouderen geen gewone 
volwassen patiënten zijn.’ �
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Denk alleen al aan het effect van meerdere medicijnen 
bij iemand met zowel lever- als nierproblemen, stelt 
Van Munster. ‘Oudere patiënten laten veelal een 
atypisch ziektebeeld zien, dus heb je een uitgebreidere 
anamnese en meer aanvullende diagnostiek of tijd 
nodig om tot een diagnose te komen. Er is vaak een 
unieke combinatie van comorbiditeit die ervoor zorgt 
dat je meerdere afwegingen moet maken op basis 
van minder evidence.’ Van Breukelen-van der Stoep 
vult aan: ‘Je bent soms lang aan het zoeken wat er 
exact speelt, dus kies je voor de zekerheid voor extra 
onderzoek of laat je toch die longfoto nog maken.’

Heropnames voorkomen
Extra scholing en extra onderzoek naar evidence zouden 
hierin een oplossing kunnen bieden. Er zijn nog grote 

kennishiaten over wat het betekent om meerdere 
aandoeningen tegelijk te hebben op zo’n hoge leeftijd, 
zeggen de drie artsen. Van Munster: ‘Hierdoor krijg je 
soms overbehandeling, maar ook onderbehandeling. 
Wanneer we patiënten beter behandelen, voorkomt 
dit heropnames.’ Internist Mairuhu: ‘Protocollen 
zijn louter handvatten. Je moet juist bij ouderen de 
hele context kennen, de thuissituatie, de sociale 
omstandigheden.’ In zijn ziekenhuis doet de internist-
ouderengeneeskundige daarom altijd samen met de 
oncoloog de consulten met kwetsbare ouderen. ‘Sinds 
deze consulten gezamenlijk worden gedaan, merken 
wij dat we vaker van het vaste protocol afstappen, 
omdat het comorbide ziektebeeld daar eenvoudigweg 
niet in past. Patiënten snappen beter wat mogelijk is en 
zien vaak zelf af van toxische therapieën. Wij merken 
echt dat deze aanpak goed werkt – ook al vergt dat 
veel investeren.’

Blijft over de vraag wat zij het liefst vandaag nog 
veranderd willen zien om de grote aantallen kwetsbare 
ouderen te verhapstukken. Voor de toekomst willen 
de drie specialisten zo snel mogelijk een brede, liefst 

‘Het eropaan laten 
komen is het slechtst 
denkbare scenario’
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regionale visie, die recht doet aan de huidige realiteit. 
Van Breukelen-Van der Stoep verwacht dat het huidige 
systeem spoedig implodeert, en hoopt dat er dan vlot 
een nieuw fundament kan worden gelegd. Intussen 
ontstaan in het hele land initiatieven voor kwetsbare 
ouderen (zie kader, red.). Het maakt volgens Mairuhu 
niet uit welke aanpak je als ziekenhuis kiest: als je maar 
kiest. ‘Het eropaan laten komen is het slechtst denkbare 
scenario. Of je nu kiest voor een speciale ouderenunit, 
geriatrische trauma afdeling of een sterke rol voor de 
klinisch-geriater, dat maakt mij niet uit.’

Eén loket
En er moet – liefst landelijk en in overleg met alle 
partijen, maar desnoods alleen binnen het eigen 
ziekenhuis – bepaald worden wie de regie voert 
aangaande deze doelgroep.’ Mairuhu ziet daarin een 
rol weggelegd voor de internisten, die toch al met 
een bredere scoop patiënten benaderen. Internist-
geriater Van Munster snapt die gedachte, maar zij denkt 
eerder aan regie in de eerstelijn. ‘Idealiter is er één 
aanspreekpunt voor ouderen die steeds in contact is 
met die persoon. Zo’n regierol is essentieel. Daarover 

moeten in elke regio betrokken zorgverleners snel 
om de tafel om hierover een knoop door te hakken. 
Verder zou ook één loket helpen waar alle bedden in 
die regio bekend zijn.’ ‘Deze groep patiënten vráágt 
om netwerkgeneeskunde. Daar moeten we met elkaar 
stevig op inzetten’, vult Van Breukelen-Van der Stoep 
aan. Dat idee sluit aan bij de wens van ActiZ, die pleit 
voor een netwerkgerichte benadering, hoewel de 
koepel zich realiseert dat dit aanpassing vergt van 
alle partijen. ActiZ wil tevens inzetten op preventie, 
vroegdiagnostiek, extra wijkverpleging en extra 
beddencapaciteit in de wijk. 

Al deze plannen zullen pas echt een succes zijn, 
erkennen de drie specialisten, als er één EPD komt  
– hoe utopisch die gedachte ook is. Maar wellicht nog 
belangrijker: alle verschillende aanbieders moeten 
vanaf nu stoppen met alleen vanuit hun eigen kader 
te denken en de oudere centraal te stellen. Volgens 
Van Munster kan het ministerie van VWS hierin een 
dwingende rol spelen. ‘Laat die maar zorgen voor druk 
van buitenaf. Dan kunnen wij de invulling en keuze 
ervan bepalen.’ 

Verkeerde bedden

325.000 
ouderen (65+)  

liggen elk jaar in een ziekenhuisbed,  
terwijl ze medisch niets  

mankeren. 

Kosten  

1,4 miljard  
euro per jaar. 

40%

Spoedeisende hulp

800.000
ouderen bezoeken jaarlijks  

de spoedeisende hulp.  
Hiervan worden 

543.000  
ouderen opgenomen  

in het ziekenhuis. 

van deze SEH-opnames  
blijkt om noodzakelijk 

medisch specialistische zorg 
te gaan. 

(uit: Onderzoek naar duurzame inrichting spoedzorg keten voor ouderen, Actiz/Fluent, februari 2018)

Bed in de wijk
Inzetten op vroegdiagnostiek, 

preventie, extra wijkverpleging en  
extra bedcapaciteit in de wijken  
in de eerste lijn kost ongeveer 

€ 700 miljoen 

Forse stijging
Het aantal ouderen dat naar  

de SEH gaat neemt toe:  
in 2015-2016 werd een forse 
stijging gezien van meer dan

10%

Dit betreft  
een totaal van

4.100
ziekenhuisbedden

per jaar.


