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TOTAAL AANTAL AANVRAGEN 
TIJDELIJK VERBLIJF



Totaal Q1 2022

Totaal aantal aanvragen

Gemiddeld aantal 
aanvragen 2021: 221

231 aanvragen



Totaal aantal aanvragen: indicaties

Dit zijn de indicaties waar 
het totaal aantal aanvragen 
(231) 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 Q1 2022 zijn in totaal
21 aanvragen binnen gekomen vanuit de
SEH, waarvan 12 doordeweeks.



Aanvragen - weekend

Het aantal aanvragen in het weekend is
(nog) beperkt. Ongeveer 6% 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 (Q2 2022) 
en UMC Utrecht (Q2 2022).

NB: in Q1 2022 zijn in
totaal 21 aanvragen binnen gekomen 
vanuit de SEH, waarvan 9 in het 
weekend.



WAARONDER TIJDELIJK VERBLIJF
TOTAAL UITSTROOM



Totaal aantal geplaatst op tijdelijk verblijf bed

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.

Van het totaal aantal aanvragen dat in Q1
2022 binnen is gekomen bij het ZCC
wordt krap 60% ook daadwerkelijk op een
tijdelijk verblijf bed geplaatst.



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

De stijgende lijn die in 2021 zichtbaar was 
m.b.t. “geen bed beschikbaar” zet niet 
door in Q1 2022. Mogelijk heeft de 
Omikron golf en bijbehorende uitval van 
personeel binnen de VV(T) in 2021 een rol 
gespeeld bij deze toename. In Q1 2022
zijn in totaal 8 mensen onterecht niet op 
een tijdelijk verblijf bed terecht gekomen.



TOTAAL AANTAL PLAATSINGEN 
TIJDELIJK VERBLIJF BED



Totaal aantal plaatsingen: indicatie bij aanvraag

In totaal zijn er in Q1 2022 na 
triage en zorgbemiddeling door 
het ZCC 133 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 Q1 2022 na 
triage en zorgbemiddeling door 
het ZCC 133 mensen opgenomen 
op een tijdelijk verblijf bed.

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



KWALITEIT



liteit triage

en met 10 nde 
van 6 eders. In 
totaal

VV(T).

Steekproef kwa

In Q1 2022 is een
feedback loop uitgevoerd sam
Specialisten Ouderengeneesku
verschillende VV(T) zorgaanbi 
zijn 43 dossiers gecheckt.

Bevindingen: 9 indicaties
zijn achteraf gewijzigd door de
Uit bijbehorende analyse door de
Specialisten Ouderengeneeskunde blijkt 
dat deze wijzigingen grotendeels niet
te voorkomen waren,
bv. plotselinge verslechtering gezondheid
kwetsbare ouderen of GRZ triage op verzoek
van SO op locatie i.p.v. vooraf.



Casuïstiekbespreking

In Q1 2022 is de beoogde structurele 
casuïstiekbespreking geborgd.

Het team zorgbemiddelaars komt 1x per 
kwartaal bijeen om casuïstiek door te 
nemen samen met twee - steeds 
wisselende - Specialisten 
Ouderengeneeskunde.

De geleerde lessen over en weer worden 
gedeeld met alle Specialisten 
Ouderengeneeskunde van de 17 
betrokken VV(T) zorgaanbieders.



ID-ZORGCOÖRDINATIE COV   19



Aantal aanvragen COVID

In Q1 2022 zijn in totaal 93 aanvragen binnen gekomen voor zorgcoördinatie tijdelijk verblijf 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 61 mensen geplaatst op een COVID cohort locatie.



Samen voor de juiste zorg op de juiste plek!


