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Actie op acute zorg
Acute zorg kwetsbare ouderen heeft prioriteit en dat is te zien!
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1. Aanleiding en definitie acute zorg
Aanleiding

• Er lopen verschillende initiatieven rondom acute zorg die nog onvoldoende aan elkaar verbonden zijn

• Er is behoefte aan een overkoepelende visie voor acute zorg in Zoetermeer

Definitie acute zorg

‘Een door de zorgvrager en/of zorgverlener ervaren onvoorziene behoefte aan beoordeling / diagnostiek en/of behandeling die 
niet kan wachten tot de eerstvolgende reguliere mogelijkheid om de huisarts of een andere hulpverlener te raadplegen (niet zijnde 
de SEH, HAP of crisisdienst). 

Daarbij gaat het om acuut medisch en acuut verpleegkundige zorgvragen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar reguliere 
uren of ANW-uren’. 

Zowel acuut levensbedreigend 
als de acuut niet 

levensbedreigend

Zowel voorkomen van acute 
zorg, als verwijzing naar JZOZP

Zowel acuut medische zorg als 
acuut verpleegkundige zorg 



Kinderen

1. Aanleiding en definitie acute zorg
De acute zorg is in te delen in zeven doelgroepen

Kwetsbare 
ouderen

Mensen met 
psychische 

problematiek

Zwangeren

Mensen met een 
chronische / 

leefstijl 
gerelateerde 
aandoening

Patiënten met een 
enkelvoudige 

zorgvraag 
Multimorbide patiënten



2. In beeld: huidige en toekomstige zorgvraag
De zorgkloof in Zoetermeer groeit door een toenemende disbalans tussen vraag en aanbod

Zorgvraag neemt toe, o.a. 
door demografische groei en 

toename van het aantal 
ouderen

AANBODVRAAG

Beroepsbevolking
neemt in 

Zoetermeer toe, 
maar veel minder 

hard dan de 
zorgvraag

Er moet meer zorg 
geleverd worden 

met ongeveer 
dezelfde middelen 



2. In beeld: huidige en toekomstige zorgvraag
De totale kosten van de acute zorg in 2019 zijn 11,4 miljoen euro met 110.000 acute zorgvragen

Beeld acute 
zorgaanbod 

per stakeholder 
in Zoetermeer

Totaalbeeld 
acuut 

zorggebruik 
regio 

Zoetermeer

GGZHAPSEH VerloskundigenHuisartsenVV&T

60% van kosten acute zorg

16% van aantallen acute 
zorg (nr. 3)

35% van aantallen acute 
zorg (nr. 2)

44% van aantallen acute 
zorg (nr. 1)

SEH Acute GGZTotaal WLZ crisis
Acute 

verloskunde

5.9mln

2.3mln

HAP

775k

Huisarts

1.5mln

VeiligThuis 
spoed

605k 168k 5.5k
38k

Ongeplande 
ELV

11.4mln

353k



(Verwachte) zorgkloof vraagt om het ombuigen van zowel volume als kosten in de acute zorg

2. In beeld: huidige en toekomstige zorgvraag

€ 11,4

€ 15,4
€ 12,0€ 4,0 € 3,4

Gezamelijke opgaveInschatting kosten 
ongewijzgd beleid 2030

Inschatting 
kosten acute zorg 

2019

Volume groei (excl. inflatie) Verwachte 
benodigde kosten 

2030

9% 2% 8% 23% 18% 7% 17%

‘Ombuigambities’ per 
doelgroep
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• Inzet van gespecialiseerde zorgprogramma’s 
vanuit de generalistische setting en daarmee 
het voorkomen van acute zorg. 

• Op het moment dat een (sub) acute 
zorgvraag zich presenteert, deze zoveel als 
mogelijk oplossen (thuis of) in de wijk (denk 
aan REO, inzet van huisarts of verloskundige, 
inzet eerstelijnsbedden). 

• Ondersteunen en faciliteren van digitale 
(toegang tot) zorg zoals beeldbellen 
waardoor een deel van de acute zorgvragen 
op afstand gesteld kan worden. 

• Voorkomen van medicalisering en 
ondersteunen van inwoners bij het vinden 
van passende ondersteuning of (na) zorg 
vanuit domeinoverstijgend kijken en 
denken.

• Eén toegangspoort tot acute zorg. Vanuit 
gedeelde, integrale triage spreiding over 
verschillende acute functies. Korte lijnen 
met expertschil voor secundaire triage, 
consultatie of (verdere) diagnostiek (denk 
aan: GGZ-aanbieders, gynaecologen).

• Vanuit geïntegreerde spoedpost borgen 
van kennisdeling en leveren van expertise 
(op afstand). 

Woonsetting

Specia-
listische
setting

Primaire preventie

Vroegsignalering/-
detectie van ziekten

Monitoring op afstand

Inzet slimme domotica ter 
voorkoming van acute zorg

Inzet gespecialiseerde 
zorgprogramma’s 

Zorgvragen oplossen 
in de wijk

Nauwe betrokkenheid sociaal domein  
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Generalistische 
setting

• Focus op preventie, welzijn, zelfzorg en zinnige 
zorg zoals monitoring op afstand en daarmee 
het voorkomen van acute zorg en het medisch 
uiten van (acute) zorgvragen.

• Vanuit sterke community en netwerkvorming 
(bijv. inzet deskundigheid in wijkteams) zorgen 
voor vroegsignalering en oppakken van acute 
(sociale) hulpvragen.

• Inzet van slimme, digitale technieken zoals een 
digitale kijkmogelijkheid na personen-
alarmering ter vervanging / ondersteuning van 
fysieke levering van acute zorg.

• Behoefte van de mens staat centraal – onafhankelijk van de setting en onafhankelijk van het type zorgvraag. 
• De regierol ligt bij patiënt. Digitale toegankelijkheid tot zorg wordt ondersteund vanuit PGO’s en netwerken. 

Woonsetting (thuis) Generalistische setting (in de wijk) Specialistische setting

Legenda
• Voorkomen

• Verplaatsen 

• Vervangen

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

11

.. inclusief uitgangs-
punten per 
doelgroep



4. Doelstellingen en patiëntreizen acute zorg
Onderstaand de doelstellingen voor mensen met psychische problematiek richting 2030

1. De druk op capaciteit in de acute keten neemt af door instroom van nieuwe patiënten gelijk te houden en instroom van reeds bekende patiënten omlaag te brengen.

1. De GGZ-professionals bieden i.s.m. haar ketenpartners 24/7 ondersteuning aan GGZ-patiënten en hun naasten. Hiermee kan een acute crisis worden voorkomen. 

2. Vanaf 2022 is er voldoende capaciteit voor opnamevoorkomende zorg in de thuissituatie (IBT). Parnassia en GGZ Rivierduinen zorgen in gezamenlijkheid voor een dekkend aanbod. 

3. Bewustwording, kennisdeling en samenwerking tussen de GGZ en haar ketenpartners om binnen de OGGZ problematiek vroegtijdig te signaleren en juiste verwijzingen te borgen.

4. M.b.v. preventieve maatregelen, telemonitoring, integrale zorg- en ondersteuningsmogelijkheden zorgen we dat het aandeel mensen met psychische problematiek in 2030 lager is.

5. Parnassia en GGZ Rivierduinen versterken vanaf 2021 de samenwerking en vullen in samenwerking met ketenpartners elkaar naadloos aan waar zorgaanbod niet toereikend is [bijv. 
verslavingszorg / crisishulp aan huis] om zo in 2025 de juiste zorg op de juiste plek, 24/7 te kunnen bieden. 

2. De druk op capaciteit in de acute keten neemt af door doorstroom te optimaliseren. 

1. In 2030 ontvangt iedereen met psychische problematiek tijdige én passende hulp of behandeling. 

2. In 2030 worden alle doorverwijzingen vanuit ketenpartners juist én volledig ingevuld. 

3. Door snelle doorstroom vanuit de SEH, huisarts en HAP naar de GGZ neemt de tijd tot beoordeling / overname van de patiënt af en daalt het aantal crisismeldingen.

4. Opname of verblijf op 'verkeerde bedden' is in 2030 afgenomen - zowel aan de voorkant (het wachten op beoordeling / overname door juiste plek) als aan de achterkant (organiseren 
van nazorg op passende locatie / met passende ondersteuning).

5. Beoordelingen worden in 2030 thuis of op beoordelingslocatie uitgevoerd

6. De druk op personeel in de spoedzorgketen neemt af door optimale inzet en behoud van huidig personeel en werving van passend personeel voor de toekomst

3. De druk op capaciteit in de acute keten neemt af door uitstroom te optimaliseren

1. Na een crisisbeoordeling kunnen patiënten direct in de eigen regio worden opgenomen

2. De doorlooptijd van een crisis-DBC is in 2030 ten opzichte van 2022 afgenomen.

3. Door tijdige en warme overdracht naar de huisarts, POH-GGZ of het lokale team neemt verblijf en/of behandeling vanuit de GGZ af.

Mensen met psychische problematiek



4. Doelstellingen en patiëntreizen acute zorg
Onderstaand de gewenste patiëntreis voor iemand met psychische problematiek richting 2030

Acute keten

Medische (of 
verpleegkundige) 

verrichting
Herstel en nazorg Monitoren en managenTriage en coördinatieMonitoring en 

preventie Diagnostiek

Casusbeschrijving: 

Mevrouw van 48. Heeft een alcoholverslaving, schulden en kan haar huur deze maand niet betalen. Mevrouw heeft geen familie, vrienden of sociaal netwerk waarop ze kan terugvallen. 
Ze presenteert zich op de SEH met alcoholintoxicatie en suïcide gedachten. 
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• De gemeente is betrokken bij preventie 
en vroegsignalering van risicofactoren 
die kunnen leiden tot een (acute) 
psychische situatie (bijv. schulden, 
verslaving, meldingen vanuit VeiligThuis)

• Monitoring van mensen met psychische 
problematiek vindt plaats door de 
huisarts en POH-GGZ in samenwerking 
met het sociaal domein

• 24/7 online laagdrempelige GGZ-
ondersteuning en preventie door de 
huisarts en de POH-GGZ met behulp 
van chatten, beeldbellen, personeels-
alarmering en slimme sensoren. Op 
vragen over zorg kan zo direct worden 
gehandeld op het moment dat de 
patiënt het nodig heeft. Hiermee kan 
een acute crisis mogelijk (deels) worden 
voorkomen. 

• Deskundige triage door de huisarts en POH-
GGZ (samen met verwijzer, cliënt en naasten) 
vóór oproep crisisdienst. Indien mogelijk mag 
patiënt naar huis onder begeleiding van 
familie in afwachting van beoordeling. 

• Alle huisartsenpraktijken hebben een POH-
GGZ op afroep beschikbaar / inzetbaar

• De triage meldkamer heeft een GGZ-
professional op afroep beschikbaar. Deze 
professional kan op afstand meekijken en 
passende zorgcoördinatie borgen.  

• Teleconsultatie en mogelijkheid voor GZ-
specialist tot digitaal meekijken met SpV op 
HAP/SEH danwel crisislocatie.

• Eén centraal GGZ-crisisdienst nummer. 
Parnassia en GGZ Rivierduinen zorgen voor 
100% dekking en stemmen achter de 
schermen af wat de best passende 
vervolgstap is.

• Eén voordeur voor Parnassia én GGZ 
Rivierduinen. 

• Verwarde personen worden 
doorgestuurd naar een 
veilige beoordelingslocatie. 

• De verwijzer (HAP, SEH of 
POH-GGZ) stemt bij 
verwijzing af met de 
aanbieder (Parnassia / 
Rivierduinen) over de 
patiënt, het type zorg dat 
nodig is en de aanrijtijd 
vanaf locatie. 

• Zo nodig kortdurende 
opname HIC (Leiden 
Leidschendam), 
Fonteynenburg (time-out 
voorziening) 

• Passende 
vervolgbehandeling thuis 
(Intensive Home Treatment, 
Acute Deeltijdbehandeling) 

• Inzet van digitale zorg (zelf of 
door mantelzorger). 24/7 
ondersteund door digitale 
GGZ partner. 

• Monitoring van mensen met 
psychische problematiek in 
de wijk; o.a. door wijkteams.

• Mensen met psychische 
problematiek vullen na een 
acute situatie een crisiskaart 
in om in geval van 
verslechtering in een 
vervolgsituatie adequaat te 
handelen. 



5. Concretisering en vervolgstappen

• Roadmap acute zorg 2021/2022

• Werken aan de hand van doelgroep 
overstijgende thema’s

• Passende regionale governance, anders 
financieren en programmastructuur

• Concrete vervolgstappen per doelgroep op de 
korte en (middel)lange termijn



Acute zorg voor 
kwetsbare ouderen:

De kracht van de samenhang
Mirjam Biemans, Petra Pronk, Roos Mesman
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Huisartsenpraktijk en extra inzet PVH

Bestaande zorgprogramma’s; o.a. dementie, 
CVA, CVR, diabetes

Multidisciplinaire eerstelijnszorg (pilot MESO)

Versterken SO in de 1e lijn

Reguliere en proactieve zorg

Ouderenzorg gericht op: 
- Preventieve zorg en vroeg signalering 

(voorkomen verwijzing 2e lijn en instroom 
acute keten)

- Verbeteren kwaliteit van leven > positieve 
Gezondheid

- Zinnige, zuinige en doelmatige zorg  (ACP, 
stepped care model)

- Verbeteren samenwerking wijkverpleging, 
casemanagers huisartsenpraktijk en SO 

Acute zorg

Centrum Acute Zorg
- HAP
- SEH
- Eerstelijns (diagnostisch) 

zorgpad kwetsbare ouderen

Doorstroom/ uitstroom
- Ziekenhuis
- Naar huis (met vervolgzorg)
- ELV
- REO
- GRZ
- Wlz crisis

Ouderenzorg gericht op: 
- Direct de juiste zorg op de juiste plek (in 1 keer goed en de best passende zorg)
- Verkeerde bed problematiek voorkomen (GGZ kliniek en LLZ)
- Voorkomen onnodige SEH bezoeken en ziekenhuisopnames of verkeerd bed
- Verminder herhaalopnames acute zorg als gevolg van onontdekte problematiek
- Verbeteren kwaliteit van leven na acute situatie (herstellend vermogen, zelfregie)
- Zinnige, zuinige en doelmatige zorg 

Ongepland tijdelijk 
verblijf: 
- ELV
- REO
- GRZ
- Wlz crisis

Centraal Coördinatiepunt

Centraal coördinatiepunt

Acute 
situatie

(acuut 
medisch 

probleem, 
acute knik 

en/of acuut 
zorg-

probleem)



Ouderenzorg gericht op: 
- Preventieve zorg en vroeg signalering (voorkomen verwijzing 2e lijn en 

instroom acute keten)
- Verbeteren kwaliteit van leven > positieve Gezondheid
- Zinnige, zuinige en doelmatige zorg  (ACP, stepped care model)
- Verbeteren samenwerking wijkverpleging, casemanagers 

huisartsenpraktijk en SO 



Centraal coördinatiepunt

ü Hulp bij triage, advies en plaatsing van (kwetsbare) ouderen die 
een ongepland tijdelijk verblijf nodig hebben in Zoetermeer

ü 1 telefoonnummer maandag t/m vrijdag van 9:00-22:00 uur:
9:00-17:00 uur transferverpleegkundigen Zorgpension
17:00-22:00 uur Verpleegkundig team Veilig Thuis van Fundis

ü Transferprocessen afgestemd

ü Specialist Ouderengeneeskunde voor complexe casuïstiek

https://www.zoetermeer2025.nl/centraalcoordinatiepunt/

Ma t/m vr 9:00-22:00 uur:

079-204 60 20
Buiten deze openingstijden is het 

acute ketennummer bereikbaar: 06-
10103188

Wat is er gerealiseerd per 15 maart?



Centraal coördinatiepunt
Eerste ervaringen

Continu verbeteren:
• Evaluatie verwijzers
• Casuïstiekbespreking
• Processen aanpassen
• Dataverzameling
• Bekendheid vergroten

Voorbereiding volgende fasen

“Fijn dat er iemand is die even meedenkt in 
dit soort casuïstiek!” 

(praktijkverpleegkundige ouderenzorg)

11

4
5

8

PLAATSING ELV ADVIES: REO-OPNAME ADVIES: CRISISOPNAME 
WLZ

OVERIG ADVIES

Advisering/plaatsing
eerste 2 maanden

“Uiteindelijk wil je elke cliënt de juiste zorg op de juiste 
plaats kunnen bieden. Samen met de huisarts of SEH-arts kijk 

je welke zorg nodig is. Als dat lukt, gaan wij met een goed 
gevoel naar huis.”  (transferverpleegkundige)



REO-bedden
Klein gestart en opgeschaald

ü 15 februari voor een kleine groep huisartsen van start gegaan
ü Per 15 maart is de pilot uitgebreid naar alle verwijzers in de regio
ü Per 6 april zijn de opnametijden verruimd naar 22.00 ‘s avonds

ü Tot op heden zijn 5 REO patiënten opgenomen vanuit de huisarts:
3 patiënten zijn max. 8 dagen opgenomen geweest. Met een 

goed zorgbehandelplan op de rit gezet en weer terug naar 
huis gekeerd 

1 naar GRZ doorgestroomd (hetzelfde bed)
1 doorgestroomd naar ziekenhuis

https://www.zoetermeer2025.nl/reo/

REO bedden zijn bedoeld voor 
kwetsbare ouderen die nu vaak op 

de SEH terechtkomen en in het 
ziekenhuis worden opgenomen 

(terwijl er geen sprake is van een 
ziekenhuisindicatie) of waarvoor 

thuis toch nog extra zorg/ 
ondersteuning wordt ingeregeld, 

terwijl het thuis eigenlijk niet meer 
gaat



REO-bedden
Feedback huisartsen (..) “Door de urineweginfectie was mevrouw verward en had 

ze een wankel evenwicht. Vanwege het valrisico kon ze 
eigenlijk niet thuis blijven, maar er was ook geen sprake van 
een ziekenhuisindicatie. Als er geen REO-bedden in 
Zoetermeer zouden zijn geweest, had ik de thuiszorg 
ingeschakeld en dagelijks contact gehouden. Dat was 
riskanter geweest voor mevrouw. Zij is kwetsbaar en het 
risico dat ze valt en haar heup breekt is groot. Tijdens de 
intensieve screening en observatie bleek er meer aan de 
hand.” (huisarts)

Meerdere antwoorden waren 
mogelijk

34%

33%

33%

Waar had u de patiënt naartoe doorverwezen met 
de initiële klachten indien er geen REO bed 

beschikbaar was geweest?

Thuis nog aankijken en eventueel opschalen van zorg

Thuis aankijken/ ELV/ inzet SO 1e lijn

SEH 37%

37%

13%

13%

Wat heeft u naar inschatting kunnen voorkomen
door een REO-opname?

Vallen

Verergering verward
gedrag

Geen opname op SEH
voor analyse oorzaak

Verdere overbelasting
mantelzorger



Integratie HAP & SEH
Jantine Verheij



Integratie HAP - SEH
‘PUZZELSTUK’ VAN ZOETERMEER 2025



Waarom Integratie HAP-SEH ?
Om met elkaar de toenemende 

zorgvraag in de toekomst aan 
te kunnen, slaan we de handen 

ineen.

Landelijke ontwikkelingen op 
gebied van spoedzorg gaan snel en wij 

willen zelf regie en invloed 
houden op wat wij wenselijk vinden 

voor de spoedzorg in Zoetermeer.
Door samenwerking ontstaan 

schaalvoordelen die we in 
ons eentje niet kunnen behalen. 

Zaken als taakherschikking
worden hierdoor haalbaar.

De kwaliteit van zorg neemt 
toe door nauwere samenwerking, 

waarbij we elkaar beter kennen 
en van elkaar leren. 

Nieuwe zorgpaden worden 
ontwikkeld en de eerste plannen 

zijn al geïmplementeerd.

Het behouden van spoedzorg 
dichtbij onze patiënten en andere 

zorgverleners op termijn (Zoetermeer 
2025) aan laten sluiten om tot één 

Centrum Acute Zorg te komen.

Ook kunnen we de handen ineen 
slaan op het gebied van gezamenlijke 

scholingen en 
kwaliteitsbeleid.

De patiënt sneller op de juiste 
plaats, niet van kastje naar de muur, 
figuurlijk en letterlijk omdat we samen 

1 balie gaan bemensen.
Het creëren van 1 balie levert ruimte op 

om HAP en SEH anders in te richten en 
aanpassingen te doen die noodzakelijk zijn 

voor de kwaliteit van zorg. 



Project integratie HAP SEH  - Werkgroepen



Wat hebben we daarvoor nodig? 
u Stap voor stap Intensivering Samenwerking 

u Concreet:

u 1 patiënt reis > gezamenlijke balie HAP en SEH > aanpassingen hoofdproces 

u Gebruik maken van elkaars ruimtes > efficiënt omgaan met middelen

u Gezamenlijke zorginhoudelijke afspraken (zorgpaden)

u Met elkaar meedenken en meekijken 

u Toewerken naar 1 telefoonnummer 

u Uitdagingen:

u Verbouwen met veel wensen en weinig middelen

u ICT en digitale ondersteuning mbt gegevens overdracht 



Behaald resultaat:
• Voorstel plattegrond tbv verbouwing 

Aangepaste tekening voor 1 juli langs alle 
betrokkenen (ook DAP!) voor akkoord

• Aansluiten inkoop HAP medische middelen en 
materialen per 1 april jl.

• Diverse gezamenlijke Zorgpaden in 
ontwikkeling

• Werkgroepen in volle gang

• Gezamenlijke zorg inhoudelijke scholingen

Stand van zaken



Planning:

• 1 jaar na ondertekening intentieovereenkomst > juli 2021 tekenen van nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst

• Personeelsbijeenkomsten en nadere onderlinge kennismaking

• Afronding verbouwing = een natuurlijk startpunt voor nieuwe werkprocessen

• In toekomst aanhaken andere zorgverleners (VVT, GGZ) in Centrum Acute Zorg

• Vraagstuk Juridische structuur en Governance > Zoetermeer 2025

Hoe gaan we verder?



Update 
Zoetermeer 2025

Heleen van Nispen



Zoetermeer 2025, dat zijn wij
Mensen krijgen verandering voor elkaar



Regionale visie
Op gezondheid, welzijn en zorg



Voortgang in Coronatijd



In het nieuws



Thema’s en actielijnen
Prioriteit 2021: kwetsbare ouderen + acute zorg + ICT & Digitalisering

Thema’s

1. Preventie & gezondheid

2. Organisatie & regie

3. Vernieuwing & werkplezier

Actielijnen

• Preventie

• Chronische zorg

• Acute Zorg

• Gezondheidsverkeerstoren, inclusief stadsbeeld

• ICT & Digitalisering

• Burgerconsultatie en –participatie

• Anders financieren

• Multifunctioneel beddenhuis



Prioriteit 2021 en 2022

Zoetermeer 2021

• Acute Zorg 
• Gezondheidsverkeerstoren, inclusief 

stadsbeeld  
• Vereniging Gezondheidsregio 

Zoetermeer 
• ICT & Digitalisering

• Voorbereiding prioriteiten 2022

• Preventie
• Chronische zorg
• Burgerconsultatie en -participatie
• Anders financieren

Zoetermeer 2022



Fasering & routekaart 2025
Welke wapenfeiten willen we gerealiseerd hebben tussen nu en 2025 en welke volgordelijkheid kiezen we?

§ Vaststellen van de inhoudelijke stappen & mijlpalen per actielijn

§ Wordt vóór zomer 2021 uitgewerkt

Centrum 
Acute Zorg

Stadsbeeld

Gez. 
Verkeerstoren

C. Chronische 
zorg

Preventie WoonconceptenICT & digitalisering Multifunc. Beddenhuis

2021 2022 2023 2024 2025
Concreti-

seren
Visie

Opschalen
andere 

doelgroepen
Andere vormen

governance
& financiering

Nieuwbouw
Centrum
Gereed?….

CAZ voor
kwetsbare
ouderen

Integratie
SEH/HAP

Acute
poort,

incl. GGZ

Regionale
agenda 
gereed

Gegevens-
Uitwisseling
Acute zorg

Ontsluiting
Via HINQ

Digitaal
MDO via
PRISMAOpschaling

eHealth via
SANANet

…




