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Betreft:  Voortgang deelproject ouderenzorg, Uitstroom ziekenhuis 

 
Op 21 januari 2019 is er in het bestuurlijk overleg een besluit genomen om vanuit het project; Geïntegreerde ouderenzorg, uitstroom 

Ziekenhuis een keuze te maken ten aanzien van de doelgroep voor het project vanuit het Reinier de Graaf. Er is gekozen voor de 

doelgroep PG screening. Onderstaande tabel is aanleiding voor de verbetering en vermindering  van de wachtdagen in het Reinier voor 

deze doelgroep. 

PG screening Aantallen patiënten met 

PG screening indicatie 

in Reinier. 

Wachtdagen in Reinier 

de Graaf 

2017 97 9 

2018 (tot en met 31-10) 99 10 

 
Tot op heden (november 2019) zijn er vele gesprekken gevoerd om concreter aan de slag te kunnen gaan met de uitstroom van deze 

doelgroep PG screening. De volgende acties/gesprekken zijn verricht ten aanzien van dit project en hieronder is een opsomming te 

vinden van de opbrengst tot op heden. 

 Gesprekken gevoerd met Pieter van Foreest; directie niveau en niveau zorg bemiddeling en SO. 

 Gesprekken gevoerd met DSW 

 Gesprek gevoerd met Fundis ter oriëntatie op hun visie op deze doelgroep en andere doelgroepen 

 Gesprek gevoerd met Transmuraal Den Haag STZ. 

 RHG (Reinier HAGA groep) gesprek gevoerd met zorgverzekeraars 

 Intern onderzoek verricht in Reinier ten aanzien van 20 patiënten dossiers voor PG Screening 

 Gesprekken gevoerd met Geriaters op inhoudelijke casuïstiek van de 20 patiëntendossiers 

 Gesprek gevoerd in projectteam op de inhoudelijke casuïstiek van de 20 patiëntendossiers 

 

Conclusie van de gesprekken  

Pieter van Foreest; 

 Geeft aan dat er wachttijden zijn voor deze doelgroep patiënten. Er zijn twee locaties waar deze zorg wordt geboden; 

Bieslandhof op afdeling 3 zuid, en in de Hoge Tuinen Naaldwijk voor een aantal bedden. 

 Er geen specifiek product bestaat voor deze doelgroep, d.w.z. er is geen specifieke indicatie, geen specifieke financiering. 

Het valt tussen bestaande financieringsvormen in. 

 Labelloze bedden? Pieter van Foreest stelt hun vraagtekens bij deze oplossing, omdat men niet verwacht dat dit een 

verkorting zal geven op ligduur Reinier de Graaf en geen antwoord is op het vraagstuk voor deze categorie patiënten. 

Patienten worden veelal opgenomen op een ELV HC indicatie en deze is onvoldoende aldus PVF om alle behandeling te kunnen 

verrichten en een diagnose in deze behandelperiode tijdig te kunnen stellen. Er liggen interne processen aan ten grondslag en daardoor 

ontstaan wachtdagen, als een patiënt/cliënt op dat moment door moet stromen naar de WLZ.  

Kortom; Screening en observatie plekken in product, financiering zijn er in feite niet, maar de doelgroep is er wel, en is welkom! 

DSW; 
 DSW ziet dat deze doelgroep een probleem vormt in de totale keten van zorg en wil dit met cijfers gaan onderbouwen. 

Presentatie met deze onderbouwing is gegeven in een groot overleg met 4 zorgverzekeraars juni 2019. 

 Vervolgafspraak na laatste projectgroep bijeenkomst wordt gepland voor december 2019 

 

Fundis; 

 Fundis neemt deze doelgroep niet op binnen hun organisatie. Risico vermijding, want deze groep is onvoorspelbaar en 

uitstroom is onvoldoende duidelijk aldus Fundis. Gesprek was aanvankelijk om te verkennen of ze werken met labelloze 

bedden en wat we hier als regio van konden leren. Labelloze bedden was nog onvoldoende concreet en gingen ze op korte 

termijn nog niet mee werken 
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Transmuraal Den Haag; 

 De oorzaken onder de moeizame uitstroom PG screening en andere doelgroepen zijn vooral te wijten aan de volgende items 

welke daar in de regio zijn onderzocht en benoemd. Het is een herkenbare groep kwetsbare ouderen en wisselend per VVT 

of deze groep wel of niet wordt opgenomen. 

 Risicovolle patiënten worden niet opgenomen (GGZ en labelloze patiënten geven meer kosten dan worden gecompenseerd 

via ELV hoog) Voor GGZ bijkomende problematiek is aanvullende expertise nodig 

 Veel discussie over juiste indicatie (zie de oplossing met onafhankelijk triagepunt welke bestuurlijk in den Haag niet is 

overgenomen) 

 

RHG gesprekken (Reinier, HAGA en Lange Land zijn in gesprek met 4 zorgverzekeraars over uitstroom ziekenhuis) 

 De zorgverzekeraars zijn aan zet om de capaciteit in de VVT in alle drie de regio’s aantoonbaar te maken voor volgend 

overleg, is met uitzondering van DSW niet uitgevoerd. 

 Afhankelijk van de vraag ‘is er een capaciteitsprobleem of niet’ zal vervolgens regio Delft de eerste regio zijn waar het 

ketenproces wordt geoptimaliseerd. De methode kan vervolgens gekopieerd worden naar regio Den Haag en regio 

Zoetermeer. Sterk afhankelijk van de uitkomst 

 

Geriaters; 

 Geriaters erkennen en herkennen de doelgroep en verwachten een stijging in de komende jaren. In 2030 is 38% van de 

bevolking ouder als 75 jaar en zal deze doelgroep er in grote mate zijn.  

Geriater heeft contact gezocht met Verenso om meer uit te zoeken over het probleem van de PG screeningsplekken. 

Verenso herkende de problematiek, maar is nog niet met advies gekomen. Geriater heeft uitleg gekregen over de 

diversiteit aan indicatiestelling en de bijbehorende bedden. 

 SOAB protocol, is een extra financiering om PG patiënten te screenen dit was uitgezocht door Geriater. Hoe is dat in 

onze regio georganiseerd? 
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Intern is er op patiënt niveau onderzoek verricht in het Reinier de Graaf en bij Pieter van Foreest; 

Op onderstaande vragen is er onderzoek verricht, en op inhoud gekeken en besproken. 

Alle onderstaande vragen zijn onderzocht zijn opvraagbaar, met als conclusie; geen verbeterpunt (en) op de bestaande processen 

afspraken. 

 

1. Gevaar criteria ja of nee en welke gevaar criteria? 

2. Hoe was de zorg voor opname in Reinier de Graaf? 

3. Is het in de thuissituatie geëscaleerd en zo ja waardoor? 

4. Is er al een diagnose PG of niet? 

5. Geriater betrokken in het Reinier 

6. Terug naar huis mogelijk? Zo nee waarom niet? 

7. Delier? Of herstellend van delier? 

8. Al voorliggende indicatie? 

9. Aanvraag transferpunt op het juiste moment, dus medisch klaar.? 

10. Revalidatie indicatie na ontslag uit Reinier? 

11. ELV indicatie na ontslag uit Reinier? 

 

 
Samengevat; voor de patiëntgroep PG screening  

Vanuit het project kunnen de volgende conclusies gesteld worden vanuit de 2
e
 lijn (Rdgg); 

 Tijdens de acute fase mag en kan een Geriater geen diagnose stellen. 

 Overdracht vanuit 2
e
 lijn naar VVT is op dit moment volledig en met deze overdracht kan SOG triageren. 

 Transferverpleegkundige verzorgd de juiste informatie om tot een juiste 1
e
 indicatie te komen. 

 

Vanuit het project kunnen de volgende conclusies gesteld worden vanuit de VVT; 

 SOG (specialist ouderengeneeskunde) kan pas diagnose stellen nadat de patiënt/cliënt is gestabiliseerd. Dit kost enige tijd, 

en afhankelijk van de situatie kan dit in vele gevallen soms langere tijd in beslag nemen. 

 Het juiste hokje, lees financiering voor deze categorie patiënten bestaat niet, en zonder het aangevinkte hokje is er geen 

financiering. Dit is een dilemma voor de VVT/ Pieter van Foreest. 

 CIZ hanteert de bestaande beleidsregels en kan geen WLZ indicatie afgeven zonder een diagnose dementie. 

 

Hoe verder met het project na bovenstaande samenvatting? 

Gesprek met DSW en projectleider gaat volgen. 

 

Vervolg samenvatting overall; 

Gemiddelde ligduur uitstroom naar een ELV bed vanuit het Reinier de Graaf is   12 dagen 

Gemiddelde ligduur in een ELV bed van patiënten vanuit het Reinier de Graaf is   36 dagen 

Gemiddelde ligduur uitstroom naar een GRZ bed vanuit het Reinier de Graaf is   12 dagen 

Gemiddelde ligduur uitstroom in GRZ bed van patiënten vanuit Reinier de Graaf is  41 dagen 

 

Circa 13% van de cliënten stromen vanuit de ELV GRZ (direct) door naar Wlz 

Cliënten die doorstromen naar Wlz blijven ook langer in GRZ/ELV 

De omvang van deze cliënten staat gelijk aan circa 20 plaatsen Wlz 

 

Realisatie van deze 20 plaatsen is Q4 2019. 

 

 

 

 

Overall voortgang Samenvatting is geschreven in memo.  

Behaalde resultaten Geen nieuwe interventies in proces 

Reinier de Graaf. 

Zorgpad voor deze patiëntengroep in 

Pieter van Foreest, start met 

implementatie Q1 2020 

 

Risico’s en bijbehorende acties Ligduur in Reinier de Graaf zal niet verder 

omlaag gaan voor deze categorie 

patiënten. 

 

 

Planning de komende maanden Gesprek met DSW en projectleider gaat 

volgen in december 2019 
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