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Aanleiding

Input voor het nieuwe programma ‘Een gezond en gelukkig Den Haag e.o’, focus op: 
Een beweging in de Haagse regio die ertoe leidt dat de juiste zorg op de juiste plek gaat plaatsvinden. 

Vanuit patiëntperspectief inzicht in de patiëntreis:
• waar lopen mensen tegenaan? 
• hoe is hun weg in zorg en welzijnsland verlopen, wat ging goed, wat hebben ze gemist?
• wat had geholpen om crisis te voorkomen? 
• wat hadden mensen anders gewenst?

3 patiëntgroepen: 
1. kwetsbare ouderen
2. mensen met chronische hart- en vaatziekten
3. mensen met psychiatrische aandoeningen



Aanpak

De patiëntreis geeft informatie over de behoefte van de patiënt en de patiëntbeleving van de reis die een 
patiënt aflegt langs organisaties nadat hij/zij met een crisissituatie op de SEH terecht is gekomen.

Aanpak:
• Semigestructureerde interviews
• Bij mensen thuis
• Leidraad afgestemd met opdrachtgever

Onderwerpen:
• Dagelijks leven 
• Hulp, ondersteuning en zorg 
• Verloop van opnames 
• Advance care planning 
• Regie en samen beslissen 
• Samenwerking zorgverleners 
• Rol mantelzorgers en samenwerking patiëntsysteem 
• Oplossingsrichtingen 



Patiëntgroep Kwetsbare ouderen, feiten

SEH Opname Herstellen Thuis

1. Revalidatiecentrum
en daarna deeltijd 
verpleeghuis (alleen 
slapen)
2. Zorghotel (met 
echtgenoot)

3. Thuis

1. Kon alles weer zoals
het was, geen extra zorg/ 
aanpassingen nodig.
2. Thuiszorg geregeld 
voor echtgenoot 
(terminaal ziek) en hulp 
huishouding.
3. Veel verandert, 
mevrouw kan niet veel. 
Heeft moeite met 
accepteren hulp, heeft 
hulp in de huishouding.

1. Vanuit SEH opgenomen 
in het ziekenhuis.
2. Na 2de SEH opname in  
ziekenhuis

3. Vanuit SEH opgenomen 
in het ziekenhuis.

Allen via 112 -> met 
ambulance naar SEH

1. Enkelbreuk
2. Longontsteking -> 
direct weer naar huis, 
niet onderkende 
klachten, volgende dag 
weer naar SEH
3. Beenfractuur

Toekomst

1. Al 5 jaar geleden bewust 
naar aanleunwoning met 
aanpassingen verhuisd i.v.m. 
verwachte achteruitgang 
aandoening.
2. Echtgenoot terminaal ziek, 
bezig met hospice. Niet over 
toekomst van mevrouw. Is wel 
zorg van echtgenoot.
3. Mevrouw heeft geen 
wensen….zolang ze maar thuis
op deze manier zou kunnen 
blijven wonen is ze tevreden. 

Hieronder een weergave van de reis van de 3 geïnterviewden :  
1. Alleenstaande dame, aanleunwoning in gemêleerde wijk

, 2. Echtpaar, benedenwoning in lommerrijke buurt
3. Alleenstaande dame, 2de etage portiekwoning



Met spoed naar SEH. Pijnstiller, weer 

naar huis en volgende nacht opnieuw via 

112 naar SEH en toen opname. 

”Ik voelde me niet gehoord”

Citaten SEH

“Je staat voor een feit, 

dan verwacht je niets, 

dat moet je 
accepteren.” 

“Ambulancebroeders waren 

echt heel lief voor mij”

Huisarts keek niet naar 

mevrouw om, kwam voor 

echtgenoot (terminaal ziek). 

Onderkenning van haar 

klachten. Uiteindelijk s’nachts

112 en naar SEH.

“Ik tel ook mee”

Pas bij doorvragen kwam de herinnering terug dat 

mevrouw op de SEH was geweest. 

“Ik breek wel eens wat en dan moet ik een 

nachtje in het ziekenhuis blijven, 

volgende dag weer naar huis. Deze keer 

was het erger en moest ik langer blijven”



Citaten Ziekenhuis

“Het is gegaan op 

het moment en 

zoals de situatie 

was”“Ook in het ziekenhuis ben ik 

goed opgevangen en 

behandeld.”

“Na de operatie  bleef ik eerst 
even in het ziekenhuis en 
toen moest ik naar een 
revalidatiecentrum.” 

“Alles goed, geen 

enkele 
aanmerking op!” “In het ziekenhuis heb ik 

wel goede informatie gehad 

van de artsen en personeel.”



Citaten Herstel

In het zorghotel:“Er

kan toch wel iets 

meer aandacht aan 

besteed worden aan 

het eten”

“…toen moest ik naar een 

revalidatiecentrum. Daar was ik 3 weken, 

ik had het niet naar mijn zin, was er niet 

gezellig. “

“Toen ik naar huis kon, moest ik eerst 

naar het verpleeghuis voor de nacht 

omdat ik niet alleen naar het wc kon. 

ik was er eigenlijk nooit, want overdag 

ging ik lekker naar mijn eigen huis, 

dat duurde 2 weken en toen mocht ik 

weer thuis slapen.” 

“…de zuster zat maar te zeuren dat 

we met andere patiënt om moesten 

gaan. Dan denk ik waarom? Ik zie 

ze straks toch niet meer.”



“Ik ben veel 

voorzichtiger 

geworden, heel veel 

denken voordat ik wat 

doe of ga lopen 

(rollator). Veel meer 

kan ik niet doen denk 

ik?”

Citaten Thuis

Over de wijkvpl: “Ze  zijn 

vriendelijk en snel. Wel veel 

werk in weinig tijd. Een 

enkele vraagt ‘kan ik nog 

wat voor u doen’ dat vind ik 

positief. “

“Ik wil zelf kunnen beslissen wie ik in 

mij huis binnen laat en wat ik nodig 

heb. Ik zou hun niemand aanraden!”

“Wat helpt is je ei
gen 

instelli
ng, knop omzetten

 

en eraan denken dat mijn 

vrouw het niet h
oeft te 

doen. Zo heb ik de hulp 

geaccepteerd
.”

“Er is heel veel 

veranderd, kan niet 

veel zelf meer. Uit 

handen geven vind ik 

enorm moeilijk. Ik wil 

niet om hulp vragen. ”

“We willen eigen baas blijven, niet iemand die alles regelt voor ons. Niet iemand die alles overneemt. Onze kinderen doen dat wel als het nodig is.” 

“Ik moet veel 

voorzichtiger zijn om 

niet te vallen. Dat doe ik 

nu. Dat ik 3x per dag 

hulp krijg helpt ook. 

Verder zijn er geen 

aanpassingen nodig.



“Als het slechter gaat met me, ga ik 

naar een hospice. Daar ben ik al over 

geïnformeerd en als we beiden zijn 

opgeknapt dan gaan we een keer 

kijken”

Citaten Toekomst

“Ik wilde graag een traplift 

(2 hoog) maar die is 

afgewezen, was te 

moeilijk.” 

“Ik ben juist 5 jaar geled
en 

hiern
aar toe verhuisd omdat 

het a
llem

aal al is aangepast”

Over mee kunnen denken:

“Heel b
elangrijk

, maar wel 

zelf kiezen voor de zorg. 

Ook het sociale stukje is
 

vreselijk
 nodig, dat is nog 

belangrijk
er d

an de zorg 

zelf.”

“Ik zou wel meer 

hulp en aandacht 

voor mijn vrouw 

willen om haar te 

ontlasten.”

“Verder geen wensen….zolang ik hier op deze manier zou kunnen blijven wonen ben ik tevreden.”

“Ik wil zo graag een taxibusje, maar is duur. Ik heb 

financiële problemen, daar heb ik al 2 jaar geleden 

hulp voor gevraagd, maar er is heel veel misgegaan 

met de beloofde hulp”

“Samen oud worden!
Dagen dat het goed gaat 
van genieten”



Beleving, toekomst, wensen

SEH Opname Herstellen Thuis

In deze fase van de reis schikken de 
geïnterviewden zich in wat nodig is, 
laten het over zich heen komen. 
Gaat vooral om de vriendelijkheid en 
gastvrijheid, deze zijn bepalend voor de 
beleving. 
In deze fase komt weer meer aandacht 
voor eigen regie.  
Op de vraag of geïnterviewden het 
anders hadden gewild komen geen 
gedachten. In feite waren allen zodra 
het mogelijk was weer thuis en dat was 
gewenst. ‘Als ik maar zolang mogelijk 
zelfstandig thuis kan wonen’

Eigen regie neemt thuis toe. Geïnterviewden benoemen 
duidelijk zelf te beslissen wat ze willen. Met name 
huisarts en thuiszorg worden benoemd dat hier goed 
mee overlegt kan worden wat patiënt wel niet wil. 
Wens in eigen huis te blijven overheerst bij alle 3 de 
geïnterviewden.
Het is moeilijk voor de geïnterviewden om vooruit te 
kijken.
Bij het echtpaar maakt meneer die terminaal ziek is zich 
zorgen hoe het straks met zijn echtgenote moet, heeft 
geprobeerd dit met de huisarts te bespreken: ‘dat zien 
we straks wel’. Mevrouw vertrouwd erop dat de 
kinderen het oplossen. Dit is niet concreet met hen 
besproken. 

Acceptatie dat het gaat zoals het 
gaat op de SEH en de opname in het 
ziekenhuis. De geïnterviewden geven 
zich hieraan over. 
Op de vraag over wat had helpend 
was geweest voor het voorkomen 
van de crisis komen weinig wensen. 
Als het gaat over besluitvorming 
blijkt uit de interviews niet dat ze 
hier bewust bij zijn betrokken.
Wel wensen over onderlinge
samenwerking (huisarts, ziekenhuis, 
thuiszorg): betere afstemming en 
overdracht.

Toekomst

Tijdens het interview is in elke fase van de patiëntreis doorgevraagd op wat helpend was geweest, wat 
gewenst zou zijn, en is gevraagd naar wensen waar later rekening mee gehouden moet worden



Ideale situatie

1.“Weg met de ziekte, vooral de pijn is 
erg. Mijn woonsituatie is best ideaal, 
alleen aandachtspunt parkeren en 
oplaadpunt scootmobiel. Goede hulp 
m.b.t. financiën zou ik wel wensen. Dan
kan ik gewone kleine dingen regelen 
zoals antislipsokken, taxivervoer om 
naar mijn kinderen te gaan, internet 
voor mijn sociale contacten, geld voor 
leuke dingen zoals een borreltje drinken 
beneden.” 
Er is geen specifiek overleg over de
toekomst geweest, Als er iets is, trekt 
mevrouw aan de bel. Heeft 5 jaar 
geleden bewust deze verhuizing 
gedaan naar een aanleunwoning i.v.m. 
de verwachte achteruitgang van haar 
situatie. Ze kan zich goed redden en 
zoekt het uit als ze iets wil weten. 
Heeft verder geen andere wensen dan 
hier te blijven wonen.
“Laat mij maar verder lekker
rommelen”

Tot slot is gevraagd naar de ideale situatie, hoe zou deze eruit zien los van de huidige 
situatie en mogelijkheden, een beschrijving per geïnterviewde:

2. In de ideale situatie zou er zowel aandacht 
zijn  voor meneer die terminaal ziek is als voor 
mevrouw, die als mantelzorger longontsteking 
kreeg. Nu is er vooral oog voor meneer. 
Mevrouw voelt zich tekort gedaan. Meneer 
maakt zich zorgen over de toekomst van 
mevrouw en krijgt hier geen contact over met 
de huisarts. Wil zekerheid dat het met haar in 
orde komt.  
Mevrouw hoopt zolang mogelijk in het huis te 
blijven wonen. Vertrouwt erop dat als haar 
geheugen minder wordt dat de kinderen het 
oplossen. De ervaring met het zorghotel heeft 
haar het gevoel gegeven hoe het in een 
bejaardenhuis is, daar moet ze niet aan denken 
en ook niet om ergens op een flatje te wonen. 

Op de vraag over de ideale situatie: “Samen oud 
worden! Dagen dat het goed gaat van 
genieten.” Zo als het nu gaat gaat het goed. 
Hebben zich wel voorbereid op een hospice 
voor meneer. Hebben verder geen ideeën over 
hoe het beter kan. 

3. Bij deze mevrouw speelt een grote rol 
dat zij niemand tot last wil zijn, wil zo min 
mogelijk mensen over de vloer hebben. 
Vertrouwen en een klik is van belang om
hulp te accepteren,  daar steunt ze dan 
ook op.  Door haar crisissituatie is er veel 
veranderd, ze kan niet veel zelf meer, maar 
uit handen geven vindt zij enorm moeilijk. 
Heel belangrijk vindt zij het om de 
touwtjes zelf in handen te hebben en zelf
te kiezen welke zorg. “Ook het sociale 
stukje/aandacht is vreselijk nodig, dat is 
nog belangrijker dan de zorg zelf.”
Wensen om rekening mee te houden: Ik 
wil graag in dit huis blijven wonen en ben 
tevreden met wat ik heb. Een traplift zou 
prettig zijn en goedkoper dan verhuizen, 
maar die is helaas afgewezen.
Ideale situatie: “Verder geen 
wensen….zolang ik hier op deze manier zou 
kunnen blijven wonen ben ik tevreden.”



Aandachtspunten

1 • Invloed van crisis op eigen regie, het is al snel goed, mensen geven het over.

2 • Als mensen weer opknappen weer meer kritisch, willen zelf de regie behouden.

3 • Na crisis vaak een vermindering sociaal leven.

4 • Bewust samen beslissen en met mensen hun zorgen, verwachtingen en voorkeuren bespreken 
komt niet uit de interviews dat dit actief wordt aangeboden.

5 • Vooruitkijken is moeilijk, als de mensen weer thuis zijn is het goed zoals het is.

6 • Mantelzorger wordt zelf patiënt, gevoel dat hier geen oog voor is.

7 • Samenwerking tussen verschillende zorgverleners (ziekenhuis, huisarts, thuisarts) wordt niet 
positief ervaren. Over algemeen tevredenheid over wijkverpleging. 

8 • Ideale situatie: Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, touwtjes zelf in handen.


