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Opnamestops, volle SEH’s, te weinig handen aan 
het bed; het kan haast niemand zijn ontgaan 
dat de Nederlandse zorg fl ink onder druk 
staat. Een belangrijke oorzaak is de combinatie 
van vergrijzing (meer ouderen), ontgroening 
(minder personeel) en tegelijkertijd de afbouw 
van onze verzorgingsstaat (minder intramurale 
bedden). Aangezien de druk ten dele wordt 
‘veroorzaakt’ door ouderen die niet per se 
medisch-specialistische hulp nodig hebben, 
maar tóch in het ziekenhuis belanden, is het een 
interessante vraag wat de rol of maatschappelijke 
verantwoordelijkheid is van het ziekenhuis in het 
zoeken naar een oplossing. 

hét  beste z iekenhuis  voor 
kwetsbare ouderen
Je zou kunnen zeggen dat door haperende 
systemen een probleem van de eerste lijn nu op het 
(spoed)bordje van de tweede lijn komt te liggen. 
Ziekenhuizen hebben immers een zorgplicht en zijn 
bovendien 24/7 bereikbaar. Ziekenhuizen doen in die 
zin wat ze moeten doen en nemen de ouderen op, 
waarbij het maar de vraag is of deze groep mensen 
hier het best op zijn plek is. Stel nou dat je je als 
ziekenhuis wilt 
profi leren als hét 
beste ziekenhuis 
voor (kwetsbare) 
ouderen. Het is 
immers een grote 
en groeiende 
doelgroep. 
En stel nou dat je een waardevolle bijdrage wilt 
leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van 
leven van je patiënten. Is het dan ook niet de 
verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om na 
te denken waar deze groep het meest bij gebaat 
is? Ook als dat buiten de muren van je eigen 
instelling is of door in sommige gevallen juist niet 
te behandelen? Als je uitgaat van het principe ‘add 
life to years’ in plaats van ‘add years to life’ dan is 

hét ziekenhuis voor kwetsbare ouderen paradoxaal 
genoeg een ziekenhuis waar deze ouderen juist zo 
min mogelijk zijn. 

ouderenzorg vraagt  een integrale 
aanpak
Toch zal ook de ziekenhuisomgeving en vooral de 
organisatie nóg beter op ouderen moeten worden 
ingericht. Want ook als we ervoor kunnen zorgen 
dat kwetsbare ouderen zoveel mogelijk buiten de 
muren van het ziekenhuis worden geholpen, dan nog 
zullen ouderen een appel blijven doen op zorg in het 
ziekenhuis. Het aantal ouderen (65-plussers) neemt 
fors toe tot 4,7 miljoen in 2040 en blijft daarna 
min of meer stabiel. Dat zijn 2 miljoen 65-plussers 
meer dan nu! Daarbij blijven we gemiddeld steeds 
langer leven, waardoor het aantal 80-plussers sterk 
toeneemt. 

In 2040 is naar schatting 26% 
van de bevolking 65-plusser, 
waarvan een derde ouder 
is dan 80 jaar. Als deze 
ouderen in het ziekenhuis 
móeten zijn, zorg dan dat ze 
er zo goed mogelijk worden 

geholpen en er niet langer blijven dan goed voor 
ze is. Zorg dat ze beter functionerend, of in ieder 
geval niet sléchter, het ziekenhuis uitgaan dan dat 
ze erin gingen. Dit vereist een integrale aanpak van 
de geriatrische problematiek en voldoende tijd en 
aandacht voor de individuele vraag en behoefte van 
iedere patiënt.
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meerwaarde voor  pat iënt  én z iekenhuis
Een integrale benadering, waarbij niet alleen naar het ‘medische 
euvel’ wordt gekeken, genereert niet alleen waarde voor de 
patiënten maar ook voor het ziekenhuis. Oudere patiënten zijn 
doorgaans ‘lange liggers’, wat relatief veel beddencapaciteit 
en verpleegkundige bezetting vraagt. Door meer aandacht 
te besteden aan goede voeding, voldoende beweging en het 
vroeg signaleren van het risico op delier zou de ligduur van deze 
patiënten signifi cant omlaag kunnen. Verschillende onderzoeken 
tonen aan dat geriatrische patiënten circa 1,4 dag langer in het 
ziekenhuis liggen als gevolg van ondervoeding1. En wanneer 
ouderen op de 2e opnamedag 12 minuten méér lopen dan op 
de 1e opnamedag, worden ze gemiddeld twee dagen eerder 
ontslagen en is de kans op functieverlies aanzienlijk kleiner2. Sneller 
herstel is vanzelfsprekend in het voordeel van de patiënt, mits de 
overgang naar de thuissituatie goed is georganiseerd. Maar het 
levert op macroniveau ook voordelen op voor het ziekenhuis.

Investeren in een integrale aanpak van de complexe zorgvraag 
binnen én buiten de muren van het ziekenhuis die hoort bij ouder 
worden, is noodzakelijk om van het ziekenhuis een voorziening te 
maken die aansluit bij de veranderende bevolkingssamenstelling en 
bijbehorende zorgbehoefte. Het is daarmee mede de taak van het 
ziekenhuis om dit, in samenwerking met ketenpartners, mogelijk te 
maken.

Wilt u meer weten of delen over dit onderwerp of informatie via een 
presentatie, forum of gesprek, neem dan contact met me op.

1 bron: http://www.stuurgroepondervoeding.nl/nieuws/vijftien-procent-van-
patienten-bij-opname-al-ondervoed
2 bron: Fisher 2010
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