
Rotterdam, 14 april 2020. 20bb004259

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over ‘Acute bouwopgave om infarct in de zorg op te lossen’.

Portefeuillehouder: S. de Langen

Aan de Gemeenteraad.

Op 10 februari 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
'Acute bouwopgave om infarct in de zorg op te lossen’. (20bb1781)

Inleidend wordt gesteld:
“Elke dag worden er gemiddeld minstens 560 ziekenhuisbedden bezet gehouden door 
een patiënt die al lang ontslagen had moeten worden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL 
Nieuws. Ziekenhuizen liggen steeds voller met deze 'verkeerde bedden' en moeten 
daardoor nieuwe patiënten weigeren.

RTL Nieuws deed een rondgang onder alle 74 ziekenhuizen in Nederland, twee derde 
(49) deelde hun cijfers. Daaruit blijkt dat er vorig jaar meer dan 200.000 (204.297) 
bedden bezet waren door een patiënt die geen ziekenhuiszorg meer nodig heeft. Het 
bezet houden van ziekenhuisbedden door patiënten die eigenlijk geen 
ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben komt omdat die patiënten eigenlijk zouden 
moeten doorstromen naar een verpleeghuis, revalidatieplek, ggz of wijkverpleging maar 
daar niet terechtkomen omdat er geen plek voor ze is. Dat er daar geen plek is komt 
door personeelstekorten in de zorg, bezuinigingen en wachtlijsten.

Daarmee lijkt zich een infarct te voltrekken in de zorg. Aan de voorkant worstelen 
huisartsen en ambulances om patiënten te plaatsen, in ziekenhuizen stagneert de 
uitstroom en de verpleeghuizen zitten met groeiende wachtlijsten."

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college bekend met het zorginfarct zoals hierboven beschreven dat zich dat 
aan het voltrekken is?

Antwoord:
We zijn ermee bekend dat patiënten soms langer in het ziekenhuis liggen dan nodig, 
omdat er (nog) geen plaats is in een verpleeghuis of revalidatievoorziening, of omdat er 
nog geen geschikte zorg thuis geleverd kan worden.
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Vraag 2:
Zo ja, is het college bekend met hoe de situatie in Rotterdam is? Of is het bekend 
hoeveel ouderen vanwege de verkeerde de problematiek te lang in een ziekenhuis 
moeten verblijven?

Antwoord:
Het college heeft geen cijfers over hoeveel ouderen er vanwege de hierboven genoemde 
problematiek te lang in het ziekenhuis verblijven. In het kader van het akkoord Samen 
Sterk 010 is vanaf 2018 het samenwerkingsverband Samen voor Kwetsbare Ouderen 
010 actief. Hierin werken de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), 
ConForte (de koepel van de Verpleeg- en verzorgingshuizen en de 
Thuiszorgorganisaties), WIN010 (de Rotterdamse welzijnspartijen), de eerstelijnscoalitie 
(het samenwerkingsverband van huisartsen), Zilveren Kruis en de gemeente Rotterdam 
samen aan het organiseren van integrale zorg voor ouderen, het verbeteren van de 
doorstroom in de keten en onderhoud en dóórontwikkeling van de dementieketen in 
Rotterdam.
De zogenaamde ‘verkeerde bedden’ problematiek is een belangrijk onderwerp dat vanuit 
die samenwerking opgepakt wordt. Aan de hand van complexe casuïstiek wordt 
gezamenlijk gekeken hoe de zorg voor specifieke doelgroepen beter georganiseerd kan 
worden. Hiervoor wordt gewerkt met casussen van kwetsbare ouderen die ten onrechte 
te lang in het ziekenhuis blijven liggen. Gezamenlijk kijken de partijen hoe ze deze 
casussen op kunnen pakken en verbeteringen aan kunnen brengen in de keten. Zo is 
onder andere gewerkt aan een centraal coördinatiepunt voor spoedzorgvragen, dat 
vanaf 2 maart 2020 actief is. Huisartsen en ziekenhuizen kunnen sinds die dag terecht 
op een centraal telefoonnummer. Het coördinatiepunt beschikt over een constant actueel 
overzicht van de beschikbare zorgplaatsen in de regio (o.a. kortdurend eerstelijnsverblijf, 
verpleeghuisplaatsen, revalidatieplaatsen).
Gelet op het goede overleg dat doorlopend gevoerd wordt, de ingezette verbeteracties 
en de bereikte resultaten achten wij een afzonderlijk onderzoek niet noodzakelijk. Dit 
neemt niet weg dat de genoemde partijen de situatie nauwlettend in de gaten houden.

Vraag 3:
Zo nee, is het college bereid dit te onderzoeken?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 4:
Kan het college aangeven hoe het college voornemens is urgentiebeleid in te gaan 
zetten zodat de wachtlijsten op plekken weggenomen wordt?

Antwoord:
Zie ook het antwoord op vraag 2. De uitvoering van de (medische) hulp in ziekenhuizen 
en snelle doorplaatsing naar revalidatiecentra en zorgplekken is vooral een gezamenlijke 
inspanning vanuit de ziekenhuizen, zorgpartijen en zorgverzekeraars. Zoals hierboven 
aangegeven wordt hieraan gewerkt vanuit het samenwerkingsverband en vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit vraagstuk. Daarom zal het college hier geen
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afzonderlijk gemeentelijk urgentiebeleid op inzetten. Wel heeft de gemeente uiteraard de 
taak om, wanneer dat nodig is, te zorgen voor (snelle) ondersteuning in de thuissituatie, 
zodat ouderen ook thuis goed geholpen worden, ook wanneer zij uit het ziekenhuis 
komen.

Vraag 5:
Is het college bereid op korte termijn een tussenvoorziening te realiseren? 

Antwoord:
Als u doelt op een tussenvoorziening zodat ouderen, die nog niet naar huis kunnen, 
tijdelijk kunnen verblijven op een zorgplek om verder te herstellen, dan verwijzen wij naar 
de beantwoording van de vragen 1 en 2, waaruit duidelijk blijkt dat partijen daarin een 
gezamenlijke inspanning leveren.

Als u doelt op een woon(zorg)voorziening tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis 
in, dan wijzen wij uw raad graag op de ambitie om te komen tot nieuwe 
woonzorgconcepten en ‘tussenvoorzieningen’ die is opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma Ouder en Wijzer en in het onlangs ondertekende Langer Thuis 
Akkoord.

Vraag 6:
Kan het college aangeven waar in Rotterdam die extra verpleegtehuizen en 
revalidatielocaties voor die extra plekken gebouwd gaan worden?

Antwoord:
Nee, dat kan het college nog niet aangeven. Zoals ook in de beantwoording van de 
schríftelijke vragen ‘14 maanden op wachtlijst verpleeghuis' (20MO01174) als in de 
beantwoording van de schríftelijke vragen 'Code rood?’ (20MO01175) is aangegeven, is 
de rol van de gemeente in het realiseren van voldoende verpleeghuiscapaciteit beperkt. 
Hierbij ligt de belangrijkste rol bij het zorgkantoor (goede capaciteitsplanning en 
prognose en goede wachtlijstbemiddeling) en bij de zorgaanbieders. Vanuit de 
bestaande samenwerking op dit grote vraagstuk willen wij wel actief participeren.
Daarom gaan we hierover op korte termijn in gesprek met de kwartiermaker, die vanuit 
Samen Sterk 010 aan heiwerk gaat om deze doelstellingen te helpen realiseren. Om de 
bredere herstructureringsopgave (met een combinatie van (groot) onderhoud om aan 
hedendaagse zorgstandaarden te kunnen voldoen en het ontwikkelen van nieuwe 
verpleeghuisvoorzieningen) en de (financiële) vraagstukken daarachter verder uit te 
werken, zullen de komende periode vanuit Samen Sterk 010 stappen moeten worden 
gezet.

Vraag 7:
Kan het college aangeven wanneer die extra verpleegtehuizen en 
revalidatielocaties voor die extra plekken gebouwd zijn?

Antwoord:
Nee, het college kan dit (nog) niet exact aangeven. Zie ook de beantwoording van vraag 6.
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Vraag 8:
Mocht het college menen dat dit buiten haar bevoegdheden ligt, is het college dan 
bereid deze zaak bij de minister aanhangig te maken?

Antwoord:
Zoals ook in de beantwoording van de schríftelijke vragen Code rood? (20MO01175) 
aangegeven is, is het onderzoek naar de herstructureringsopgave door Samen Sterk 
0101 Conforte besproken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) en heeft VWS een kwartiermaker aangesteld om de (financiële) vraagstukken 
daarachter verder uit te werken. Het college heeft samen met de Rotterdamse partners 
ook op andere momenten de noodzaak tot het creëren van extra verpleeghuisplaatsen 
aanhangig gemaakt bij de minister van VWS en op andere plekken bij de landelijke 
overheid. Zo is het urgente signaal bijvoorbeeld afgegeven bij een Rondetafelgesprek 
over Wonen en Zorg met Tweede Kamerleden op 30 september 2019. Dit 
Rondetafelgesprek was o.a. ingegeven vanuit het signaal over de wachtlijsten voor een 
verpleeghuisplaatsing. De minister van VWS is goed op de hoogte van dit landelijk 
spelende probleem. Zoals reeds gesteld gaan we hierover ook met de kwartiermaker in
l
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Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

Aboutaleb
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