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Factsheet

Wachttijden ziekenhuizen eind september 2022

Het coronavirus, waarvan de eerste besmetting in Nederland op 27 februari 2020 officieel werd gemeld, heeft grote 
gevolgen gehad voor de levering van de zorg door de Nederlandse ziekenhuizen in de afgelopen tweeëneenhalf 
jaar. Om de benodigde coronazorg te kunnen verlenen is door de ziekenhuizen, met name in de verschillende 
piekperiodes van de coronapandemie, diverse reguliere zorgverlening uitgesteld. Ook wordt de zorg soms op een 
andere wijze georganiseerd, zoals met de toepassing van telezorg.

In de factsheet van een jaar geleden over de wachttijden constateerde Kompas in Zorg dat als gevolg van de 
coronapandemie de wachttijden bij de Nederlandse ziekenhuizen waren toegenomen voor operaties en de 
polikliniekbezoeken voor verscheidene specialismen. Vooral de wachttijden van minder-spoedeisende operaties 
waren sterk gestegen.

Begin oktober 2022 meldde het RIVM dat de najaarsgolf begonnen is en het aantal covidpatiënten dat in het 
ziekenhuis is opgenomen flink is toegenomen. Voor het verkrijgen van inzicht in de huidige wachttijden van de 
Nederlandse ziekenhuizen ten opzichte van de wachttijden van vorig jaar, en of er een inhaalslag heeft 
plaatsgevonden ten opzichte van de relatief lange wachttijden van vorig jaar, heeft Kompas in Zorg deze factsheet
opgesteld. Een uitgebreide analyse van de wachttijden per ziekenhuis is voor abonnees te raadplegen via de online 
informatie- en analysetool Kompas in Zorg. 
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Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid die bij het opstellen van deze publicatie is betracht, kan Kompas in Zorg geen garanties geven over de juistheid en volledigheid. Kompas in Zorg aanvaardt 

terzake geen enkele aansprakelijkheid.
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Gemiddelde wachttijd polikliniek per specialisme eind september 2022 t.o.v. eind september 2021
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N = regio Noord (provincies Groningen, Friesland en Drenthe)

O = regio Oost (provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland)

Z = regio Zuid (provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland)

W = regio West (provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland)

NL = Nederland totaal (alle Nederlandse ziekenhuizen)
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Bron: websites individuele ziekenhuizen; Zorgkaart Nederland/Nederlandse Zorgautoriteit; analyse Kompas in Zorg

* Als gevolg van o.a. wijzigingen in definities en berekeningsmethoden bij de gepubliceerde wachttijden van de ziekenhuizen zijn de aangegeven gemiddelde wachttijden 

per eind september 2021 in deze factsheet niet geheel hetzelfde als in de factsheet ‘Wachttijden ziekenhuizen eind september 2021’
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Uit de analyse van de huidige wachttijden ten opzichte van de wachttijden van vorig jaar blijkt dat het de 
ziekenhuizen helaas niet is gelukt om de opgelopen wachttijden te verminderen. Mede door de voortdurende 
coronapandemie, hoog ziekteverzuim en het personeelstekort zijn de wachttijden voor zowel operaties als 
poliklinieken juist verder toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Vooral in regio Noord (provincies Groningen, 
Friesland en Drenthe) zijn de wachttijden toegenomen. Bijvoorbeeld voor de operaties ten behoeve van galblaas-
en baarmoederverwijdering en staar en de polikliniekbezoeken van specialismen chirurgie, gynaecologie, 
neurologie, oogheelkunde en urologie. Regio West (provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) laat een relatief 
beperkte groei van de wachttijden eind september 2022 ten opzichte van het jaar ervoor zien.

De Treeknorm, ofwel de maximaal aanvaardbare wachttijd voor een klinische behandeling is 7 weken. Eind 
september 2022 is deze norm bij de geanalyseerde operaties gemiddeld in Nederland niet gehaald. Vooral bij de 
minder-spoedeisende operaties ligt de gemiddelde wachttijd een stuk hoger dan de Treeknorm. 

Voor een eerste polikliniekbezoek geldt een Treeknorm van 4 weken. Voor bijna alle geanalyseerde specialismen 
is deze norm gemiddeld in Nederland ook niet gehaald eind september 2022. Alleen bij de specialismen 
cardiologie, chirurgie, KNO en orthopedie ligt de gemiddelde wachttijd (net) onder de Treeknorm. Specialismen 
waar de gemiddelde wachttijd voor de polikliniek sterk is gestegen en meer dan 7 weken bedroeg eind september 
2022 zijn gynaecologie, neurologie, oogheelkunde en urologie.


