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Sessie: Afdeling Tijdelijke Opname Ouderen
Sprekers: Karine van der Kraan
Geen conflicterende belangen



Afdeling Tijdelijke Opname Ouderen



Welkom

Voorstellen Karine

Introductie organisatie ZuidOostZorg



Aanleiding vanuit praktijk

• Ziekenhuis ervaart:

-onnodige opnames in ANW van ouderen ivm vastlopende thuissituatie door vallen, 
verwardheid, ontregeling

-soms lastig om patiënten vanuit kliniek uit te laten stromen

-niet de juiste zorg kunnen bieden aan de kwetsbare oudere met een care vraagstuk



Aanleiding vanuit praktijk

• Huisarts ervaart:

- geen plek voor ouderen ivm vastlopende thuissituatie door vallen, verwardheid, ontregeling, 
met name in de ANW

- niet de juiste zorg thuis kunnen bieden aan de kwetsbare oudere met een care vraagstuk



ATOO onderdeel van 

bredere aanpak in Zuidoost FRL



Een onderdeel van de oplossing 

• ATOO = Afdeling Tijdelijke Opname Ouderen

• Doel: voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis 
terecht komen of moeten blijven

• Vanuit bestaande samenwerking in Zuidoost Friesland

• Gestart in februari 2021 in aanvang alleen uitstroom vanuit SEH 

• Q1 2022 opschalen ATOO afdeling naar max. 12 bedden binnen Nij 
Smellinghe→ dan start instroom vanuit kliniek en huisartsen

• Tot op heden 70 patiënten verwezen vanaf SEH→ ATOO



ATOO biedt een beter passende 

oplossing voor de oudere client

Er is een groot verschil in benadering & uitkomsten:
• Kwetsbare, complexe oudere wordt in de juiste (care) context 

opgevangen in plaats van verblijf op de Spoedeisende hulp 
(SEH) of in de kliniek wanneer hun behandeling al is afgerond. 

• De zorg, behandeling en diagnostiek is beter afgestemd op de 
behoefte van deze cliëntengroep

• Cliënten worden binnen 5 werkdagen actief begeleidt richting 
terugkeer naar huis en indien nodig passende vervolgzorg

• Vervolgzorg wordt snel en adequaat georganiseerd, ook in 
overleg met ketenpartners



Werkwijze insturen/verwijzen

• Patiënt komt op de SEH

• SEH arts beoordeelt of er sprake is van care of cure 

• Client wordt bij care vraagstuk verwezen/ingestuurd naar 
ATOO

• ATOO neemt 24/7 op 

• Opnameperiode van max. 5 werkdagen met daarna juiste 
vervolgzorg



Opnameperiode

➢ Intake door SO en VZ 
➢ Gezamenlijke intake FT & ET. 
➢ Eventuele verwijzing maatschappelijk werk en/of diëtetiek 

Met als doel: 
• Functioneren pre-existent
• ADL en fragiliteit (lichamelijk, psychisch en sociaal) 
• Screenen op sarcopenie, functionele mobiliteit en 

(onder)voeding
• Inventariseren woonsituatie en cliëntsysteem. 



Financiering

Op dit moment onder ELV hoog, er vinden gesprekken 
plaats met de preferente zorgverzekeraar Zilveren Kruis over

ervaringen, opbrengsten, business case en tarieven.



Uitstroom ATOO 

Instroom
Totaal 70 cliënten vanaf SEH→ ATOO

Uitstroom
• 50% rechtstreeks naar huis vanaf ATOO 
• 50% cliënten door naar GRZ/ELV/Wlz vanaf ATOO

Gemiddelde behandelinzet
• 9 uur

Gemiddelde ligduur
4, 38 dagen 



Stellingen

• Stelling 1

ATOO is de oplossing voor onnodige ziekenhuisopnames voor 
kwetsbare ouderen

• Stelling 2

We zouden veel meer in moeten zetten op preventie van 
ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen

• Stelling

ATOO is een druppel op de gloeiende plaat, we hebben meer 
opnamecapaciteit voor ouderen nodig (ELV, WLZ, GRZ)



Vragen?
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