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Triage neurologie 

• Mw. D, 87 jaar, sinds een week op de afdeling neurologie 
• Ernstig iCVA doorgemaakt : volledige verlamming rechter arm, 

gedeeltelijke verlamming rechter been en een voornamelijk 
expressieve afasie.  

• Ligt passief in bed, heeft een Barthel van 2 en wordt 
getransfereerd in de passieve lift. Nog geen spontaan herstel 
opgetreden. 

• Woont samen met hoogbejaarde echtgenoot in een 
eengezinswoning met slaapkamer boven.  

• Patiënte geeft aan zich beperkt belastbaar te voelen. 
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• Comprehensive discharge planning is a broad range of time-
limited services, designed to insure health-care continuity,  
avoid preventable poor outcomes and promote the safe and 
timely transfer of patients from one level of care to another. 

 
Nursing discharge planning for older medical inpatients in Switzerland: A cross-sectional 
study. Cedric Mabire. Cristophe Bula Geriatric Nursing 2015.07.002  

 
• …’Short hospital stays, inconsistent assessment criteria, and 

varying levels of expertise and risk tolerance in decision-making 
often interfere with discharge planning’. 
 

Post-Acute Referral Decisions Made by Multidisciplinary Experts 
Compared to Hospital Clinicians and the Patients' 12-Week Outcomes 

Kathryn H. Bowles. Med Care. 2008 February ; 46(2): 158–166. 
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Triage instrument revalidatiezorg 
 Verenso 2012 

 
 
Een zo vroeg mogelijk gestart  
dynamisch beslisproces  
waarin patiënten worden geïndiceerd 
voor de juiste revalidatiezorg op de juiste plaats. 
 
Patiënten waarvan verwacht wordt  
dat er een toename van beperkingen  
in activiteiten en/of participatie ontstaat  
tijdens een ziekenhuisopname . 
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Relevantie triage GR 

Macrobudget GR 
Doelmatigheid GR 

Kwaliteit van zorg GR 
Taak en werkwijze S.O. 
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onderzoeksvragen 

• Which methods and instruments are used for triage-GR in 
Dutch hospitals? 

• Which factors or criteria indicate GR as a beneficial Post Acute 
Care option? 

• Which method of triage-GR contributes to best practice GR? 
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Onderzoekstraject Triage 
Deel 1 (2015/2016) 
• Systematic Review 
• Praktijk inventarisatie d.m.v. survey 
 
Deel 2 (2016/2018) 
• Dataverzameling  
• Interviews met experts 
• Delphi-procedure 
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methode 

• (Statistische) survey 
• Triagerende specialisten ouderengeneeskunde. 
• Kaderartsen (i.o.) Geriatrische Revalidatie 
• Vragenlijst  
• Analyse in SPSS 20 

 



10 

Resultaten  

steekproef 

• Bijeenkomst netwerk kaderartsen in November 2014 (n=52) 
• Aspirant kaderartsen tijdens afsluitend symposium 

kaderopleiding GRZ Oktober 2014 (n=36) 
 

Respons:  
•  68 (77%) 
• 37 ( 72%) kaderartsen 
• 31 (86%) kaderartsen i.o. 
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Ruwaard v Putten  

50 ziekenhuizen 

Resultaten   

Boxmeer 
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Transfer-
verpleeg- 
kundige 

 
Specialist  
Ouderen-
geneeskunde. 

Opname 
functionaris 

? 
 

? 

1. Triage door S.O. tijdens ziekenhuis 
opname 

2. Triage door transferverpleegkundige 
3.    Triage door opnamefunctionaris bij 

aanmelding GR 

patiënt 

Triage: vangnet of zeef? 
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Conclusies survey 

• Informatie over/ impressie van GR-triage proces in vijftig 
ziekenhuizen;  

• Triage GR behoort vaak tot het takenpakket van een kaderarts 
GRZ en/of van artsen uit dezelfde zorgorganisatie 

• Triage vindt voor de ‘grote’ doelgroepen GR dagelijks of 
meerdere keren per week plaats en veelal schriftelijk ( 70-80%) 

• Mogelijkheid tot consult t.b.v. triage GR wordt door een derde 
van de respondenten genoemd bij alle doelgroepen.  

• “Afwezigheid van dementie” heeft veel invloed op de triage 
beslissing evenals ‘niet-terminaal’ zijn. Leeftijd heeft weinig 
invloed. Combinaties van criteria wegen mee. 
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Beschouwing 

• Kenmerken respondenten  
• Transferverpleegkundigen niet bevraagd  
• Geen info over gebruik Triage instrumenten 
• Vragenlijst niet eenduidig  
• Antwoordcategorie nooit/onbekend gecombineerd 
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<<<TRIAGE>>> 
Macrobudget GR 
Doelmatigheid GR 
Kwaliteit van zorg GR 
Taak en werkwijze S.O. 
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Triage bij Mw. D 

•   
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onderzoeksvragen 

• Which methods and instruments are used for triage-GR in 
Dutch hospitals? 

• Which factors or criteria indicate GR as a beneficial Post Acute 
Care option? 

• Which method of triage-GR contributes to best practice GR? 
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Vervolg 
 
Exploreren triage als bijdrage aan goede ontslag- planning 
tijdens ziekenhuis opname 
 
Overeenstemming bereiken over triage criteria GR  
binnen betrokken beroepsgroepen 
 
Relatie triage-proces en revalidatie uitkomst GR verhelderen 
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