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TOTAAL AANTAL AANVRAGEN
TIJDELIJK VERBLIJF



Vanaf Q2 2021 is een 
stijgende lijn zichtbaar 
qua aantal aanvragen.

Totaal 2021

887 aanvragen

Totaal aantal aanvragen



Totaal aantal aanvragen: indicaties

Dit zijn de indicaties waar 
het totaal aantal aanvragen 
(887) op aangemeld is.



Aanvragen – door de weeks

Op maandagen komen de meeste 
aanvragen binnen voor een tijdelijk 
verblijf bed. Dit zou kunnen duiden 
op uitgestelde zorg - over het 
weekend heen - omdat 
patiënt/naasten en HAP’s mogelijk 
wachten op de eigen huisarts.

NB: in 2021 zijn in totaal 23 
aanvragen binnen gekomen vanuit 
de SEH, waarvan 17 doordeweeks.



Aanvragen - weekend

Het aantal aanvragen in het weekend is 
(nog) beperkt. Ongeveer 7% van het 
totaal aantal aanvragen. 

De verwachting is dat het aantal 
aanvragen in de weekenden in 2022 
toeneemt i.v.m. de versterkte - en 
beoogde - samenwerking met het 
Diakonessenhuis (Q3 2021), St. 
Antonius (eind december 2021), 
Meander Medisch Centrum (Q1 2022) 
en UMC Utrecht (Q2 2022). 

In Q2 2022 volgt een voorstel voor 
structurele openingstijden van de 
coördinatiefunctie tijdelijk verblijf 
o.b.v. aantal aanvragen in de praktijk.



TOTAAL UITSTROOM
WAARONDER TIJDELIJK VERBLIJF



Van het totaal aantal aanvragen dat in 
2021 binnen is gekomen bij het ZCC 
wordt krap 60% ook daadwerkelijk op een 
tijdelijk verblijf bed geplaatst. 

Geannuleerd = patiënt of verwijzer ziet van de aanmelding af
Patiënt/familie ziet van tijdelijk verblijf af, zorgvraag wordt op 
een andere manier opgelost, patiënt is overleden, zorgvraag 

bestaat niet meer, via andere weg tijdelijk verblijf geregeld.

Geweigerd = zorgbemiddelaar ZCC vindt aanmelding niet 
passend voor tijdelijk verblijf
Onder meer Wlz aanwezig / voorliggend, advies inzet of ophogen 

thuiszorg.

Totaal aantal geplaatst op tijdelijk verblijf bed



Totaal uitstroom

Ruim 40% van de mensen 
wordt niet geplaatst op een 

tijdelijk verblijf bed, met 
name omdat na triage blijkt 
dat een tijdelijk verblijf bed 

niet de juiste zorg op de juiste 
plek is.



Totaal uitstroom: trends

Er is een stijgende lijn zichtbaar qua “geen 
bed beschikbaar.” In totaal zijn er in 2021 
45 mensen onterecht niet op een tijdelijk 
verblijf bed terecht gekomen. Mogelijk is 
dit aantal in Q4 2021 verhoogd door de 
Omikron golf en bijbehorende uitval van 
personeel binnen de VV(T). Een andere 
oorzaak zou kunnen zijn dat er 
onvoldoende tijdelijk verblijf bedden zijn 
ingekocht door zorgverzekeraars.

Een andere trend die zichtbaar is, is het 
toegenomen “advies inzet of ophogen 
thuiszorg.” Deze ontwikkeling hangt 
samen met de opgehaalde feedback bij 
Specialisten Ouderengeneeskunde van 
de betrokken VV(T) zorgaanbieders.



TOTAAL AANTAL PLAATSINGEN
TIJDELIJK VERBLIJF BED



Totaal aantal plaatsingen: indicatie bij aanvraag

In totaal zijn er in 2021 na triage 
en zorgbemiddeling door het 
ZCC 523 mensen opgenomen op 
een tijdelijk verblijf bed. 

In deze tabel is zichtbaar met 
welke indicatie deze aanvragen 
zijn binnen gekomen bij het ZCC.



Totaal aantal plaatsingen: indicatie na triage

In totaal zijn er in 2021 na triage 
en zorgbemiddeling door het ZCC 
523 mensen opgenomen op een 
tijdelijk verblijf bed. 

In deze tabel is zichtbaar met 
welke indicatie deze mensen na 
triage zijn opgenomen.



KWALITEIT



Tevredenheid zorgbemiddelaars VV(T)

In Q2 2021 zijn alle bij de 
samenwerking zorgcoördinatie 
tijdelijk verblijf betrokken VV(T) 

zorgaanbieders gevraagd een 
online enquête in te vullen. 

“De samenwerking verloopt soepel en 
de lijnen zijn kort.”



Tevredenheid VV(T) per vraag

Eén betrokken VV(T) 
partner heeft de vragen 
opvallend lager 
gescoord. Met deze 
partner is een 
verdiepend gesprek 
gevoerd. Dit was 
leerzaam voor beide 
partijen en heeft een 
deel van de onvrede 
weggenomen. 



Tevredenheid huisartsen

Ook huisartsen hebben in Q2 2021 een 
online vragenlijst ontvangen. In Q2 2022 
wordt dezelfde vragenlijst opnieuw 
uitgezet, waarbij ook tijdsbesparing van 
huisartsen in beeld wordt gebracht. 
Gestreefd wordt naar een hogere 
respons, door alle regionale huisartsen 
organisaties intensiever te betrekken bij 
de samenwerking zorgcoördinatie tijdelijk 
verblijf. 

“Het zoeken van een plek wordt 
deskundig uit handen genomen”



Steekproef “mismatch” indicatie

In 2021 is een 
steekproef uitgevoerd, 
waarbij samen met de VV(T) 
zorgbemiddelaars in totaal 62 dossiers zijn 
gecheckt. Bevindingen: 13 indicaties zijn 
achteraf gewijzigd door de VV(T). Uit 
bijbehorende analyse blijkt dat deze 
wijzigingen grotendeels niet te voorkomen 
waren, bv. plotselinge verslechtering 
gezondheid kwetsbare ouderen. 



Steekproef “mismatch” 
indicatie

In Q1 2022 wordt wederom een 
steekproef uitgevoerd, maar dan door 
persoonlijk contact tussen de 
zorgbemiddelaars ZCC en betrokken 
Specialisten Ouderengeneeskunde VV(T). 
De “mismatches” worden verzameld en 
vormen aankomend jaar onderdeel van 
de casuïstiekbespreking die 1x per 
kwartaal wordt georganiseerd met twee, 
wisselende Specialisten 
Ouderengeneeskunde van verschillende 
organisaties.



ZORGCOÖRDINATIE COVID-19



Aantal aanvragen COVID

In 2021 zijn in totaal 1023 aanvragen binnen gekomen voor zorgcoördinatie COVID-19 via het ZCC Midden-
Nederland. Deze aanvragen betreffen 1. een tijdelijk verblijf bed op een COVID cohort locatie, 2. vervoer door het 
Rode Kruis of 3. een combinatie van beide. 

In totaal zijn 424 mensen geplaatst op een COVID cohort locatie.

NB: de categorie “anders” betreft COVID vervoer door het Rode Kruis 1. vanaf het ziekenhuis naar huis, 2. vervoer heen en wee r vanaf huis naar een dialysecentrum en 3. 
een enkele keer van een VV(T) zorgaanbieder naar een cohort locatie.



Aantal aanvragen COVID cumulatief

Het verloop van deze grafiek 
van het totaal aantal 
aanvragen in 2021 voor 
zorgcoördinatie COVID-19 
komt overeen met de 
besmettingsgolven.



Samen voor de juiste zorg op de juiste plek!


