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Samenvatting  
Het Netwerk Palliatieve Zorg heeft een signalerende rol in het aanbod en het gebruik van 

de palliatieve zorgplaatsen in de regio Haaglanden. In deze rapportage wordt een 

overzicht gegeven van de palliatieve zorgplaatsen in de hospices en palliatieve units in 

2021. Onder de regio Haaglanden worden de gemeente Den Haag, Leidschendam-

Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer verstaan. Aan de hand van de data worden 

conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

Beddencapaciteit en bezetting  
In totaal waren er in 2021 70 palliatieve zorgplaatsen beschikbaar in de regio. Met deze 

70 palliatieve zorgplaatsen is aan 700 (gast)bewoners en hun naasten zorg geboden. De 

gemiddelde bezettingsgraad, het percentage bedden dat in het jaar bezet was, was 

73,0%. De gemiddelde verblijfsduur in de hospices en palliatieve units was in 2021 21,9 

dagen. Op basis van de gemiddelde bezettingsgraad kan worden geconcludeerd dat 

een capaciteit van 70 palliatieve zorgplekken ruim voldoende is. Het is daarom aan te 

bevelen om dit aantal niet uit te breiden. 

Demografische gegevens en sterftecijfers  
De gemiddelde leeftijd van de (gast)bewoners was in 2021 73,1 jaar. In 2021 was 54,2% 

van de (gast)bewoners vrouw en 44,9% man. Van de 700 (gast)bewoners is 95,0% (665 

(gast) bewoners) in 2021 overleden in de hospices en palliatieve units. Er waren 129 

(gast)bewoners, welke onder een specifieke doelgroep gerekend konden worden: 

➢ 29 (gast)bewoners met progressieve ziekten, zoals ALS (toename van 480,0%); 

➢ 53 (gast)bewoners met een migratieachtergrond (toename van 35,9%); 

➢ 28 (gast)bewoners met dementie (toename van 64,7%); 

➢ 19 (gast)bewoners met psychiatrie/gedragsproblemen (afname van 9,5%). 
 

Zorgsetting 
Van de bewoners die in 2021 werden opgenomen in de hospices en palliatieve units, 

kwam 48,2% uit de thuissituatie, 43,0% uit het ziekenhuis, 8,5% uit verpleeg- of 

verzorgingshuis en 0% uit een overige instelling. In 2021 werden er 37 bewoners vanuit de 

hospices en palliatieve units overgeplaatst naar de thuissituatie (8), verpleeg- of 

verzorgingshuis (25), ziekenhuis (1) en overige locaties (3).  
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Introductie  
Het Netwerk Palliatieve Zorg heeft een signalerende rol in het aanbod en het gebruik van 

de palliatieve zorgplaatsen in de regio Haaglanden. In deze rapportage wordt een 

overzicht gegeven van de palliatieve zorgplaatsen in de hospices en de palliatieve units 

(PTU) in 2021. Onder de regio Haaglanden worden de gemeente Den Haag, 

Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer verstaan. De volgende 

hospices en PTU’s bevinden zich in de regio en zijn meegenomen in de rapportage: 

• Hospice Claude Monet (Stichting Eykenburg) 

• Hospice de Witte Roos 

• Hospice het Vliethuys 

• Hospice Scheveningen (Respect)* 

• Hospice Wassenaar 

• Hospice Waterhof (WZH) 

• Hospice Zoetermeer 

• Jacobshospice 

• PTU Irishof (WelThuis) 

• PTU Sweelinckplein (Saffier) 

 

Alle hospices en PTU’s houden een actueel overzicht bij van het aantal beschikbare 

palliatieve zorgplekken, welke terug te vinden is op de website van Vereniging 

Transmurale Zorg en Palliaweb. Aan de coördinatoren van de hospices en de PTU’s is de 

volgende informatie opgevraagd over 2021: 

• Aantal opnames 

• Gemiddelde bezettingsgraad 

• Gemiddelde verblijfsduur  

• Aantal (gast)bewoners die worden overgeplaatst  

• Aantal (gast)bewoners die zijn overleden  

• Zorgsetting voor opname  

o Specificatie van de ziekenhuizen  

o Specificatie van de verpleeghuizen 

• Gemiddelde leeftijd en het geslacht van de (gast)bewoners 

• Speciale doelgroepen 

o Aantal (gast)bewoners met dementie 

o Aantal (gast)bewoners met psychiatrie/gedragsproblemen 

o Aantal (gast)bewoners met een migratieachtergrond 

o Aantal (gast)bewoners met een progressieve spierziekte, zoals ALS 

• Specificaties hospices en PTU’s 

 

Doordat de verschillende hospices en PTU’s niet exact dezelfde gegevens hebben 

bijgehouden, zijn niet alle categorieën compleet. In overleg met de hospices en PTU’s is 

besloten om de data vanaf kalenderjaar 2023 te wijzigen en op unanieme wijze bij te 

houden. De rapportage zal daarmee in de toekomst vollediger zijn en meer inzicht geven.  

Villa ExpertCare Rijswijk richt zich op palliatieve zorg voor kinderen tot 18 jaar. Er is gekozen 

om deze organisatie niet mee te nemen in het capaciteitsoverzicht, omdat zij meer 

verbinding heeft met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK). 

In het gehele rapport moet rekening gehouden worden met de invloed die COVID gehad 

heeft op de getoonde cijfers. 

* Hospice Scheveningen is medio 2022 gestopt. Het hospice was in 2021 echter nog geopend en is om 

die reden meegenomen in dit rapport. 

https://eykenburg.nl/hospice-claude-monet
https://hospicedewitteroos.nl/
https://www.hetvliethuys.nl/
https://www.hospicewassenaar.nl/
https://www.wzh.nl/somatiek/wzh-hospice-den-haag
https://www.hospicezoetermeer.nl/het-hospice/
https://www.jacobshospice.nl/
https://www.welthuis.nl/irishof-zoetermeer/
https://www.saffiergroep.nl/specialisaties/palliatieve-terminale-zorg
https://transmuralezorg.nl/projecten/plaatsen-vrij/
https://transmuralezorg.nl/projecten/plaatsen-vrij/
https://palliaweb.nl/palliatievezorgzoeker
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Beddencapaciteit 
In totaal waren in de regio Haaglanden in 2021 70 palliatieve zorgplaatsen beschikbaar.  

 Locaties 2020 2021 

1 Hospice Claude Monet 4 6 

2 Hospice de Witte Roos 8 8 

3 Hospice het Vliethuys 8 + 1 spoedbed  8 + 1 spoedbed 

4 Hospice Scheveningen 8 8 

5 Hospice Wassenaar 6 6 

6 Hospice Waterhof  8 8 

7 Hospice Zoetermeer 6 6 

8 Jacobshospice  6 6 

9 PTU Irishof 6 6 

10 PTU Sweelinkcplein 8 8 

  68 (1 spoedbed) 70 (1 spoedbed) 

 

Vrije palliatieve zorgplaatsen  
De hospices en PTU’s in de regio hebben in 2021 een actueel overzicht van de vrije 

palliatieve zorgplaatsen bijgehouden. Op basis van deze gegevens is een grafiek 

gemaakt met het percentage beschikbare plaatsen gedurende het jaar. De gegevens 

zijn elke week genoteerd, alleen niet in week 38 – 40 (Zomer) en week 51 – 52 (Kerst).  
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Bezetting palliatieve zorgplekken 

Aantal opnames  
In 2021 hebben er 700 opnames plaatsgevonden bij de hospices en PTU’s. Bij 5 van de 10 

instellingen is een stijging zichtbaar in het aantal opnames. De grootste stijging in het 

aantal opnames is zichtbaar bij Hospice de Witte Roos (+57,4%). Bij 4 van de 10 instellingen 

is een daling zichtbaar. De grootste daling in het aantal opnames is zichtbaar bij PTU Irishof 

(-50,9%). Deze daling kan deels verklaard worden doordat PTU Irishof deze data pas vanaf 

april 2021 heeft bijgehouden. Van Hospice Zoetermeer mist data over 2020, waardoor niet 

te zeggen is of er een daling of stijging van het aantal opnames heeft plaatsgevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezettingsgraad 
De gemiddelde bezettingsgraad was in 2021 73,0%. Bij 3 van de 10 instellingen is de 

bezettingsgraad gestegen. De grootste stijging is zichtbaar bij het Jacobshospice (+9,0%). 

Bij 4 van de 10 instellingen is de bezettingsgraad gedaald. De grootste daling is zichtbaar 

bij PTU Sweelinckplein (-13,0%). Van Hospice de Witte Roos, Hospice Zoetermeer en PTU 

Irishof mist data over 2020 en/of 2021, waardoor niet te zeggen is of er een daling of stijging 

van de bezettingsgraad heeft plaatsgevonden. 
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Gemiddelde verblijfsduur  
Van de instellingen waarvan de gemiddelde verblijfsduur in 2020 bekend was, was de 

gemiddelde verblijfsduur 26,0 dagen. In 2021 was de gemiddelde verblijfsduur 21,9 dagen. 

De grootste daling in gemiddelde verblijfsduur is te zien bij Hospice Scheveningen (-54,4%), 

Hospice Waterhof (-39,6%) en Hospice Claude Monet (-33,3%). Zelfs na deze daling is de 

gemiddelde verblijfsduur bij Hospice Claude Monet het hoogst met 30,0 dagen. Van 

Hospice Zoetermeer en PTU Irishof mist data over 2020 of 2021, waardoor niet te zeggen is 

of er een daling of stijging van de gemiddelde verblijfsduur heeft plaatsgevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterftecijfers  
In 2021 zijn 665 (gast)bewoners van de hospices en PTU’s overleden. Dat is 95,0% van de 

opgenomen (gast)bewoners. In 2020 overleed 95,6% van de opgenomen (gast)bewoners. 

Dat is een kleine daling van 0,6%. Van Hospice Scheveningen, Hospice Waterhof en 

Hospice Zoetermeer ontbrak de data over 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

PTU Sweelinckplein

PTU Irishof

Jacobshospice

Hospice Zoetermeer

Hospice Waterhof

Hospice Wassenaar

Hospice Scheveningen

Hospice het Vliethuys

Hospice de Witte Roos

Hospice Claude Monet

2021 2020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020 2021

Overleden Niet overleden



 
 

Pagina 7 van 13 

 

Overplaatsing 
In 2021 werden 37 (gast)bewoners overgeplaatst uit de hospices en PTU’s. Van deze 37 

(gast)bewoners werden er 8 overgeplaatst naar de thuissituatie, 25 naar een verpleeg- of 

verzorgingshuis, 1 naar een ziekenhuis en 3 naar overige locaties. In 2020 waren dit er 

respectievelijk 5, 14, 0 en 6. Dat betekent een toename van het aantal overplaatsingen 

naar huis (+60,0%), verpleeg- of verzorgingshuis (+78,6%) en ziekenhuis (+100,0%). Het 

aantal overplaatsingen naar overige locaties is afgenomen (-50,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demografische gegevens  

Gemiddelde leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van de (gast)bewoners was in 2021 73,1 jaar. In 2020 was de 

gemiddelde leeftijd van (gast)bewoners 76,2 jaar. Dat is een afname van de gemiddelde 

leeftijd met 3,1 jaar. Van PTU Irishof ontbrak de data over 2020 en 2021. 
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Geslacht 
Van de (gast)bewoners was in 2021 54,2% vrouw en 44,9% man. In 2020 wad dit 

respectievelijk 52,0% en 48,0%. Dat betekent een toename van het aantal (gast)bewoners 

dat vrouw was (+2,2%) en een afname van het aantal (gast)bewoners dat man was 

(-3,1%). Van PTU Irishof ontbrak de data over 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifieke doelgroepen  
In 2021 werden 129 (gast)bewoners opgenomen in de hospices en PTU’s, welke onder een 

specifieke doelgroep gerekend konden worden. We zien een toename van het aantal 

(gast)bewoners met progressieve ziekten (+480,0%)*, het aantal (gast)bewoners met een 

migratieachtergrond (+35,9%) en het aantal (gast)bewoners met dementie (+64,7%). Het 

aantal (gast)bewoners met psychiatrie/gedragsproblemen is afgenomen (-9,5%). Van 

Hospice Scheveningen, Hospice Zoetermeer, Jacobshospice en PTU Irishof ontbrak de 

data over 2020. Van PTU Irishof mist data over 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Deze toename kan deels verklaard worden doordat 80% van deze (gast)bewoners door Hospice 

Scheveningen onder deze noemer geregistreerd zijn. 
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Zorgsetting 

Zorgsetting voor opname  
Van de (gast)bewoners die in 2021 werden opgenomen in de hospices en PTU’s, kwam 

48,2% uit de thuissituatie, 43,0% uit het ziekenhuis, 8,5% uit het verpleeg- of verzorgingshuis 

en 0,0% uit een overige instelling. In 2020 was dit respectievelijk 45,0%, 47,0%, 6,0% en 2,0%. 

Van Hospice Scheveningen, Hospice Zoetermeer en PTU Irishof ontbrak de data over 2020. 

Van PTU Irishof mist data over 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificatie ziekenhuizen  
Zoals hierboven beschreven kwam 43,0% van de (gast)bewoners die in 2021 werden 

opgenomen in de hospices en PTU’s vanuit het ziekenhuis. In 2020 was dit 47,0%. De 

specificatie van de ziekenhuizen is te zien in onderstaande diagrammen. In 2021 kwamen 

de meeste patiënten uit het HMC, gevolgd door het HagaZiekenhuis. Van Hospice Claude 

Monet, Hospice Scheveningen, Jacobshospice, Hospice Zoetermeer, PTU Irishof en PTU 

Sweelinckplein ontbrak de data over 2020. Van Hospice Scheveningen, Jacobshospice, 

PTU Irishof en PTU Sweelinckplein mist data over 2021. 
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Specificaties hospices en PTU’s 
Alle hospices en PTU’s bieden zorg aan palliatieve patiënten en hun naasten. Het doel van 

deze zorg is om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de 

laatste periode van het leven. Echter verschillen de hospices en PTU’s op enkele punten 

van elkaar. Onderstaand een overzicht van de wijze waarop de hospices PTU’s in de regio 

Haaglanden zich van elkaar onderscheiden. 

Hospice of PTU Exclusiecriteria Wachtlijst Expertise 
Hospice Claude Monet Onbekend Ja Partner kan opgenomen 

worden tot week na 

overlijden* 

Hospice de Witte Roos Onbekend Onbekend Onbekend 

Hospice het Vliethuys * Dementie met    

  dwaalgedrag 

Ja Spoedopname mogelijk 

Hospice Scheveningen * Ernstige onrust en infusie Ja Geen bijzonderheden 

Hospice Wassenaar * Gedragsproblematiek  

   met veel onrust en  

   dwaalgedrag 

Ja Palliatief consulent en 

geestelijk verzorger aan 

hospice verbonden 

Hospice Waterhof * Dementie met  

   dwaalgedrag 

* Beademing bij zeer  

   intensieve zorg  

   progressieve spierziekten 

Ja Veel ervaring psychiatrie, 

vaak in combinatie met 

verslavingsproblematiek 

Hospice Zoetermeer * Dementie met  

   dwaalgedrag 

Ja Geen bijzonderheden 

Jacobshospice * Dementie met  

   dwaalgedrag 

* Infectieziekten 

Ja Geen bijzonderheden 

PTU Irishof * WLZ-indicatie uit 

   woonzorglocatie, waarbij  

   open karakter afdeling  

   een probleem kan zijn 

Ja Geen bijzonderheden 

PTU Sweelinckplein Onbekend Ja Complexe zorg bij 

meervoudige hulpvragen 

 

* Deze opname betreft geen palliatieve zorg. Het heeft daardoor dus geen effect op de bedbezetting 

van de palliatieve bedden bij Hospice Claude Monet. 
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Conclusie  
In deze rapportage is een overzicht gegeven van de capaciteit en bezetting van 

palliatieve zorgplaatsen in de hospices en PTU’s in de regio Haaglanden (Den Haag, 

Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer) in 2020 en 2021. Daarnaast 

is er inzicht gegeven in de demografische gegevens, sterftecijfers en zorgsetting. Doordat 

niet alle hospices en PTU’s alle data aan konden leveren, kunnen er geen harde conclusies 

getrokken worden. De uitkomsten zijn daarom vooral inzichtgevend en in mindere mate 

concluderend. 

Kijkend naar de resultaten kunnen we concluderen dat op basis van de gemiddelde 

bezettingsgraad (73,0%) een capaciteit van 70 palliatieve zorgplaatsen ruim voldoende 

is. Het is daarom aan te bevelen om dit aantal niet uit te breiden. 

Uit de sterftecijfers blijkt dat opnieuw een zeer hoog percentage van de (gast)bewoners 

in het hospice of de PTU is overleden. Dat dit percentage nagenoeg constant is gebleven, 

is een positieve bevinding. 

Ondanks een toename in het aantal overplaatsing van (gast)bewoners van het hospice 

of de PTU naar een andere setting, kunnen we concluderen dat er opnieuw nagenoeg 

geen overplaatsingen zijn gedaan naar het ziekenhuis. We blijven dit zien als een positieve 

bevinding. 

Hoewel niet alle hospices en PTU’s data over specifieke doelgroepen hebben 

bijgehouden, kunnen we concluderen dat er een toename is van het aantal 

(gast)bewoners met progressieve ziekten, (gast)bewoners met een migratieachtergrond 

en (gast)bewoners met dementie. In het rapport van 2019 werd aanbevolen om zorg te 

dragen voor meer aandacht voor deze specifieke doelgroepen. Deze toename kunnen 

we als een positieve ontwikkeling zien.  

Wanneer alle hospices en PTU’s in de toekomst dezelfde data volledig bijhouden, kunnen 

we kijken welke specifieke zorg vaak geboden wordt en waar extra aandacht aan 

besteed moet worden. De specificaties van hospices en PTU’s maakt nu echter al 

inzichtelijk waar welke kennis voor handen is. 

Aanbevelingen 
Samenvattend zijn hieronder de aanbevelingen weergeven: 

• Het is niet nodig om het aantal palliatieve zorgplaatsen in de hospices en PTU’s in 

de regio Haaglanden uit te breiden. Indien dit toch gebeurt, lopen zowel 

bestaande hospices en PTU’s als nieuwe initiatieven het risico om te maken te 

krijgen met een (te) lage bezetting. 
• De hospices en PTU’s dienen in het vervolg dezelfde informatie bij te houden, zodat 

het beter mogelijk is om conclusies uit de data te kunnen trekken. Daarbij moet, 

naast inzicht in aanbod, meer oog zijn voor de wensen en behoeften van patiënten 

en naasten. Op die manier kan vraag en aanbod beter op elkaar worden 

afgestemd. 
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     Dit is rapport is opgemaakt door 

     Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.  

     Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 

 

 

T.  070 – 700 0077          E.  Info@transmuralezorg.nl          W.  www.transmuralezorg.nl 
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