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V
analle Europese landen
isNederlandkampioen
korte ligduur inhet zie-
kenhuis. Eurostat, het
statistischbureau vande
EuropeseUnie, bracht

begindit jaar een verslaguitwaaruit
blijkt dat in 2016 inNederlanddege-
middelde ligduur 4,5dagenbedroeg.
Ligduur staat voorhet aantal dagendat
eenpatiënt inhet ziekenhuis verblijft.
Tegelijkneemthet aantal poliklinische
bezoeken inNederlandenorm toe en
dat geldt ook voorde zogenoemdedag-
opnames.Het algemene streven is om
de ligduur verder te bekorten.

Vergelekenmet andere landen ishet
aantal ligdagen inNederlandhet laagst
vanalleEU-landen. Ter vergelijking: in
Frankrijk is het gemiddelde 9,1dagen,
inDuitsland ishet gemiddeldenegen
dagen. InEngeland7,1dagen.

ZORG

Nederlanders liggenheel kort in het ziekenhuis.
Is dat goed of toch ook een beetje slecht nieuws?
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Deze cijfersmoeten, zoals altijd,met
voorzichtigheidwordengeïnterpre-
teerd; het gaat immers omgemiddel-
den.Wezoudenmeermoetenweten
over depatiëntenpopulatie,want bij-
voorbeeld opname inhet verpleeghuis
is nietmeegenomen indeberekening.
Dat laatsteheeft uiteraard eenneer-
waarts effect ophet aantalNederland-
se ligdagen. Inde landenomonsheen
is de scheiding tussen ziekenhuis en
verpleeghuisminder scherpdanhier;
inhet buitenlandkomenwemeer ver-
pleeghuispatiënten inhet ziekenhuis
tegendan inNederland.

Dezekanttekeningen ten spijt: de
ligduurneemt af,Nederlandgaat aan
kopenhet einde is nog langniet in
zicht.Overwegendwordt deze trend
met gejuichontvangen.Niemandwil
toch langer dan strikt noodzakelijk in
het ziekenhuis liggen?Opdie vraag
luidt het antwoordniet uitsluitend ja.

INTERVENTIEHUIS
Dedaling vanhet aantal dagendat een
patiënt inhet ziekenhuis ligt, wordt
door verschillende factoren veroor-
zaakt. Inde eerste plaats doordekwa-
liteit vande interventies ende accu-
ratesse vande ingrepen, die bovendien
steedsminder invasief zijn.Dan spelen
ooknogmeedewens endenoodzaak
vankosteneffectiviteit (een ligdag is
duur) ende voorkeur van veel patiën-
tenomzo snelmogelijkweernaarhuis
te gaan.Dat laatstewas vroegerwel
anders.

Medionegentiende eeuw ishet zie-
kenhuisnog eenplekwaar je zo lang
mogelijkmoestwegblijven vanwege
gebrekkigehygiëne en infectiegevaar.
Inhet ziekenhuiswerd je eerder zie-
ker danbeter. Begin twintigste eeuw
kantelt dit beelddoormedischeken-

nis, nieuwemethodenenapparatuur.
Het ziekenhuiswordt eenplekwaar
jewordt behandeld en verpleegd,
eenplekombeter teworden. Tegen-
woordig is het ziekenhuis vooral een
‘interventiehuis’waarde ingreep cen-
traal staat. Vitale onderdelen vanhet
genezingsproces: verpleging, nazorg,
het bijkomen inalgemene zin,moeten
het liefst zo kortmogelijk inhet zie-
kenhuis gebeuren. Binnen twee àdrie
dagennaarhuis gaan is eerder uitzon-
deringdan regel.

De afnemende ligduur valt de laatste
jaren samenmet enormeopmarsmet
het idee van ‘thuis’ als deplekwaar
goede zorgkanworden verleend. Thuis
inde letterlijke zin vanhetwoord.De
vraag is of deze ontwikkelinguitslui-
tendpositiefmoetwordenbeoordeeld.
Is hetwel zo goeddatNederland zo
laag scoort inhet aantal ligdagen?
Zijnweniet te ver gegaan?Wantwat is
thuisnog als je privédomein een soort
mini-ziekenhuis is gewordenmet een
hoog-laagbed, steeds andere verpleeg-
kundigendie in- enuitlopeneneen
partner die steedsmeer verzorger is en
steedsminderpartner?Deze vragen
zijn vooral nijpend voor kwetsbare
mensendie veel zorgnodighebben.

Behalvedeoverheveling van verple-
ging en verzorgingnaarhet thuisfront
met alle gevolgen vandien, zijn er
andere effectendienogonvoldoende
inkaart zijn gebracht. Laat ik begin-
nenmet eenervaringuitmijnnabije
omgeving.Na een zware ingreepmag
eennaast familielid vanmij binnen
tweedagen thuis,met eeneenvoudige
boodschap vanhet ziekenhuis: doe
rustig aanenals hetniet gaatmoet u
evenbellen.Wij allemaal blij: hijmag
al naarhuis.Hijzelf enwij dachten
ook: hij is alweer thuis dushet zalwel

meevallen.Deduur vandeopname
is blijkbaar toch eengraadmeter ge-
worden voorde ernst vande situatie.
Als diemeetlat je uit handenwordt ge-
slagen, is het knap lastig omteweten
wat rustig aandoenbetekent, ennog
moeilijker is het om je ernaar te gedra-
gen.Ookneemtdeonzekerheid toe
over je eigen situatie.Helaas is hier nog
onvoldoendeonderzoeknaar gedaan,
maar er zijn tekenendat snel naarhuis
na eenernstige ingreep eennegatieve
invloedkanhebbenopdekwaliteit van
hetherstel. Te snel naarhuis gaan zou
zomaar kunnen leiden tot een verhoog-
dekansopheropname.Ookdit vraagt
omnader onderzoek.

MANTELZORGERS
Desteedskortere opnameduurheeft
ookgevolgen voorhetwerk inhet zie-
kenhuis, inhet bijzonder voorhet ver-
pleegkundigwerk. Een verpleegkundi-
ge verwoordehet eens treffend in een
gesprek: ‘patiëntenwordener als pro-
ductendoorheengejaagd,we zien ze
nauwelijksmeer’. Er is nogweinig tijd
voorde verpleegkundigeom inde volle
breedte verpleegkundige zorg tebie-
den, omeen relatie op tebouwenmet
depatiënt enommethemofhaar aan-
dacht te bestedenaande verwerking
vande ingreep, aande voorbereiding
opontslag als opmaat voorhet herstel-
proces thuis.

Heroverweging vanhet alsmaarda-
lende aantal ligdagen is gewenst.Het
mes zoudanaanmeerdere kanten
kunnen snijden: verbetering vande
kwaliteit vanhetherstel vandepatiënt,
minderbelasting vandemantelzorgers
en veel tevreden verpleegkundigendie
metplezier hun vakuitoefenenener
niet over piekerenomhunmooiebe-
roep vaarwel te zeggen.

De duur van de
ziekenhuisopname
is blijkbaar toch een
graadmeter voor de
ernst van de situatie
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