
Proces: huidige situatie Urgentie thuis en dan?

Start: melding instabiele thuissituatie

Einde: passende, veilige en verantwoorde situatie voor de cliënt
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Melding wordt 
gemaakt

Melding komt 
binnen

Melding komt 
binnen

Melding komt 
binnen

Patiënt  komt 
binnen op S.E.H.

Huisbezoek/
indicatie stellen

Thuis op te 
lossen?

1. belt huisarts
2. belt 

zorgbemiddeling
3. belt Crisisdienst

nee

1. meer thuiszorg 
2.inzet 

hulpmiddelen, 
diverse disciplines 
en/of mantelzorg

3.inzet 
dagvoorziening

4. inzet SOG

ja

Thuiszorg niet 
beschikbaar of uit 

te breiden/
personeelstekort

Eerst max. zorg 
inzetten, dan pas 

volgende stap 
mogelijk

Zoeken naar 
thuiszorg kost 

veel tijd

Huisbezoek(HA)

HAP kent cliënt 
niet

Tijdnood HA en 
HAP

Opname 
ziekenhuis?

Eindeja

1. belt VVT/ZB
2. Belt thuiszorg

3. belt familie
4. belt Crisisdient
5. meldt aan bij 

Zorgdomein

nee

HA niet altijd bij 
cliënt geweest

Wat moet HA 
kiezen in 

zorgdomein?

Meldt ELV aan bij 
zorgaanbieder

Lastig wat voor 
ELV laag of hoog 

in aanmerking 
komt

Niet iedere 
zorgaanbieder 

heeft 
Zorgdomein

1. uitbreiding 
thuiszorg mogelijk?

2. Respijtzorg
3. zorghotel

4. Belt huisarts

ELV is niet voor 
PG

Bij alleen sociale 
indicatie wordt in 
RDGG PVF gebeld 

(verwijzerslijn)
In MVS wordt 

patiënt naar huis 
gestuurd ondanks 
sociale indicatie

Wijkverpleeg-
kundige wordt 
gebeld in MVS

Kijkt naar 
mogelijkheden voor 

plaatsing

Aanmelding bij 
crisisdienst

Vraagt casus uit
Afweging crisisplek 

conform criteria

Piekmomenten 
HA aanvragen

Aanmelding bij 
zorgaanbieder die 

plek heeft

Cliënt wil niet 
worden 

opgenomen

HA schakelt met 
SOG en andersom

VVT beoordeelt 
anders

Verschillende 
opnamecriteria 

bij VVT

SOG niet altijd 
aanwezig voor 
1e lijns consult

Crisisdienst gaat 
rondshoppen

24-uurs criteria 
niet werkbaar

Hokje crisis te 
afgebakend

Crisissituatie 
Is geen

Crisisbed per 
definitie

Contract 
zorgverzekeraar 
is belemmering

Lange 
wachtlijsten

Geen WLZ 
indicatie 

vanwege eigen 
bijdrage

Thuiszorg mag 
geen eten 

klaarmaken/
geven

Niet mogelijk op 
korte termijn 

welzijn/
vrijwilligers in te 

zetten

Huisbezoek pas 
eind vd dag-> 
volgende dag 

opgepakt

Veel tijd kwijt met 
bellen,wachten,
info doorgeven 

voor crisis/
palliatief

Moeilijk om 
palliatief bed te 

regelen

Weigering client door 
ontbreken BOPZ bij 

WLZ client 
(onwetendheid HA)

Doet uitvraag

Schakelt met SOG/
afwegingscriteria/

goedkeuring

plaatsing
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