
TIP  Haaglanden
070-7561666

https://www.tip-haaglanden.nl/

11-10-2022     Jacky Winkelman,  directeur zorg Florence



TIP Haaglanden Partners



• Zorgen bij specialisten over 
verwaarloosde ouderen in ziekenhuis: 
'Grote crisis’
• ZORGCRISISKlinisch geriaters zien meer 
verwaarloosde ouderen op de 
spoedeisende hulp binnenkomen. Ze zijn 
niet goed gewassen, hebben onvoldoende 
gegeten en zijn door blijven lopen met 
ziektes. ,,Als het niet meer gaat, komen ze 
bij ons.’’ Ook zien de specialisten de 
toekomst somber in en betwijfelen ze of 
de samenleving klaar is voor meer 
hulpbehoevende ouderen.
• Ellen van Gaalen 01-10-22, 03:02 Laatste 
update: 01-10-22, 08:28



Huidige route Haaglanden

• De verwijzer die geconfronteerd wordt met een oudere in crisis kiest 
op dit moment 1 van de 3 mogelijke routes:

1. Zij/Hij belt rechtstreeks met 1 van de instellingen of die plek heeft
2. Zij/Hij belt de consulttelefoon van Hadoks: 088-0025080. Deze SO 

kan doorverwijzen naar TIP
3. Zij/Hij belt TIP haaglanden 070-751666

• TIP Haaglanden organiseert de opvang van de crisisopnames in de regio den Haag zo, dat ieder van de 5 
aangesloten organisaties volgens rooster dienst heeft om voor de crisisopnames te zorgen (triage en 
plaatsing). Plaatsing is in principe gegarandeerd, desnoods buiten de eigen regio. 



Patroon aanmeldingen
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Aanmeldingen europac (6 mnd)



Jaarpatroon 2021 / 2022 (t/m augustus)

 
Afw+ 

opnames 
Afwijzing+ 

Annulering+ 
doorverwijzing 

Opnames ELV WLZ IBS/RM DBC/ 
GRZ 

Particulier 
LG 

onduidelijk 
Totaal 2021 1145 222+148=370 773 508 217 29 15 4 

Totaal 2022 1218 262 956 587 288 24 38 20 

 



Nog wat verder inzoomen

• Jaar:

• Van 1145 naar 1218

• ELV – WLZ: 61% - 33%; na doorstroming 50% – 44%

• Verwijzer: HA – SEH: 62% - 24%

• Aantal WLZ crisisbedden: 13

• Week:

• Aanmeldingen mediaan: 20,5: spreiding: 11 - 37

• Opnames mediaan: 16,5: spreiding: 10 – 31

• Werkdagen 3x zoveel als in het weekend

Capaciteit??

Is elke crisis 
een crisis? 



Knelpunten huidige werkwijze

Ten eerste: meer ouderen komen in de knel!!!

• Verwijzers en verzekeraars:

- Verwijzers (SEH en huisarts) hebben nogal eens klachten hebben over bereikbaarheid, traagheid 
afhandeling en plaatsbaarheid.

- Verzekeraars (ELV) geven aan dat het aantal ELV opnames te hoog is. 

- 750-900 (onervaren) gebruikers, bouwen geen routine op

• Intern
Enorme piekbelasting tijdens ‘crisisweek’ per organisatie
Veel verschillende SO’s met verschillende werkwijze en besluiten





Overweging / discussie / kansen 

• campagne ‘Praat vandaag over morgen’
• ActiZ in het position paper Sociaal Domein en Preventie.

(thuisbegeleiding in de WMO)
• voorkomen van een zwaardere zorgvraag, GZSP + POH ouderen
• Trainen van mantelzorgers en meer mantelzorgers (Rotterdam)
• Juiste persoon op het schaarse bed à triage
• Ouderen nemen meer controle over hun eigen leven
• Onbalans tussen wat burger verwacht en de zorg kan bieden

https://www.actiz.nl/sites/default/files/2021-09/Paper%20sociaal%20domein%20en%20preventie.pdf

