Druk op de acute zorg: stijgt het aantal
ouderen op de spoedeisende hulp?
Een landelijke studie met longitudinale zorgdeclaratie data naar de trend in
SEH bezoeken door ouderen.
CONCLUSIE
ACHTERGROND
De druk op de acute zorg in
Nederland neemt toe. Dit zien
we bijvoorbeeld terug in het
groeiende aantal
spoedeisende hulp (SEH)
stops. Deze ‘crowding’
resulteert in schadelijke
effecten voor zowel patiënten
als zorgpersoneel. Vanuit het
werkveld wordt het stijgende
aantal ouderen als reden
genoemd voor SEH crowding.
Daarom onderzoeken wij de
landelijke trend in het aantal
SEH bezoeken door ouderen
(70+).

Er is een kleine stijging over de jaren in het absolute aantal
ouderen dat de SEH bezoekt, en in het totaal aantal
bezoeken door ouderen. Het percentage ouderen op de
SEH loopt parallel (oftewel groeit mee) met het percentage
ouderen in de totale Nederlandse bevolking. De landelijke
trend in aantallen lijkt dus geen verklaring voor de
toenemende SEH crowding.
Het is plausibel dat ouderen op de SEH steeds vaker een
complexere zorgvraag hebben, wat een grotere impact zou
kunnen hebben dan de aantallen op zichzelf. Het aantal
ouderen in Nederland zal blijven stijgen. Het is daarom
belangrijk dit onderwerp verder te onderzoeken en hierbij
ook te kijken naar de ontwikkeling van het zorgaanbod.
RESULTATEN
Tussen 2016-2019 was er een kleine stijging in het absoluut aantal
ouderen dat de SEH bezoekt, vooral zonder opname. Procentueel is er
geen stijging. Dit gaat over het % ouderen die de SEH bezoeken, van het
totaal aantal ouderen in Nederland.
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Figuur 1: Ouderen die de SEH bezoeken, met en zonder een opname in het ziekenhuis

Sommige ouderen bezoeken de SEH meermaals in één jaar. In het totaal
aantal SEH bezoeken door ouderen zien we tevens een kleine stijging.
750000
700000
650000

Totaal aantal SEH
bezoeken door
ouderen
De data omvatten alle
Nederlandse ouderen.
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Figuur 2: SEH bezoeken door ouderen

U vindt deze en alle andere Nivel-publicaties op www.nivel.nl/publicaties.
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