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6e kamer voor spoedopname in Hospice Schagen 

Hospice Schagen heeft 5 appartementen en nu dus een spoedkamer. 

Binnen Hospice Schagen ervaren we in toenemende mate onvoldoende capaciteit om aan de vraag 

van opnames te voldoen.  Hierdoor ontstaat er een wachtlijst en is er onvoldoende ruimte voor 

spoedopnames. 

Om dit inzichtelijk te maken registreren we sinds januari 2018 alle aanvragen m.b.t. opnames en 

wordt uitgevraagd of het regulier of spoed betreft, wat de doorlooptijden zijn en hoe vaak we moe-

ten weigeren. Een spoedopname kenmerkt zicht onder andere door een zeer korte levensverwach-

ting, een crisissituatie thuis of een dermate hoge complexiteit van zorg waardoor thuis overlijden 

niet haalbaar is. 

Jaar  Aantal Opnames  Geweigerd i.v.m. 
onvoldoende ca-
paciteit  

Aantal spoedop-
names binnen 
weigering   

2018 79 37 8 

2019 73 47 33 

2020   58 85 67 

2021 tot 9 dec. 77 52 34 

 

In de tabel is een forse stijging zichtbaar ten aanzien van het aantal weigeringen waarvan een groot 

deel een spoedaanvraag betreft.  

Dit zijn vaak aanmeldingen die na kantoortijden en in de weekenden door de (huisarts) en of de huis-

artsenpost maar ook door ziekenhuizen wordt gedaan. Dit betreft aanvragen waarbij de zorg thuis 

niet meer te organiseren is. Denk aan onvoldoende inzet van thuiszorg of overbelaste mantelzorg. 

Acute situaties waarbij de zorg thuis niet (meer) mogelijk is zoals een sedatie starten bij iemand die 

geen netwerk heeft. Voor het ziekenhuis: Die patient die binnengebracht wordt op de SEH en eigen-

lijk niet ingestuurd had moeten worden of die patient die aan sedatie toe is, en waar een plek binnen 

het ziekenhuis voor moet worden gezocht. 

Een onwenselijke situatie waarbij Hospice Schagen zich bewust is van het belang van goede triage 

voorafgaand aan een opname om de doorstroming te optimaliseren en uitplaatsingen te voorko-

men. 

Hospice Schagen heeft sinds 25-11-2021 een zesde kamer in gebruik voor spoedaanvragen. Dit bed 

zal niet standaard bezet zijn. Er zal alleen tot opname worden overgegaan als het een opname be-

treft met dringende spoedvraag en een zeer korte levensverwachting (2 à 3 dagen). 

Op deze wijze verwachten wij beter te kunnen voldoen aan de vraag met betrekking tot een spoed-

opname, zodat er minder aanvragen geweigerd worden. 
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