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Voorwoord 
 

Voor u ligt het eerste deel van het conceptvoorstel voor een eenduidige aanpak in de regio DWO en MVS 

om een urgente thuissituatie waar kwetsbare ouderen in belanden, adequaat en efficiënt te organiseren. 

In eerste instantie met zorg en ondersteuning thuis en als dat niet meer kan, daarbuiten. 

De projectgroep is in maart 2019 voor het eerst bij elkaar gekomen. Afgevaardigden vanuit VVT-

organisaties, huisartsen, GGZ, ziekenhuizen, gemeenten en zorgverzekeraar hebben samen bijgedragen 

tot de realisatie van dit voorstel. In werksessies en werkgroepen is het huidige proces stap voor stap 

geanalyseerd, zijn de knelpunten geïnventariseerd en is gezamenlijk een nieuw proces beschreven voor 

een eenduidige aanpak. Vervolgens is de uitkomst door de projectleden gedeeld met de achterban  

binnen hun eigen organisaties.  

Graag wil ik benadrukken hoe toegewijd en enthousiast de deelnemers van de projectgroep in dit project 

zijn. Naast de vaste projectleden, hebben we ook dankbaar gebruik kunnen maken van de expertise van 

andere collega’s uit het werkveld bij de analyse van de processen. Voor iedere bijeenkomst kunnen wij 

steeds rekenen op een grote opkomst. Wanneer men is verhinderd, wordt een vervanger gestuurd. 

Graag willen wij alle projectleden bedanken voor hun betrokkenheid, tijd, kritische blik, vasthoudendheid 

en inzet tot nu toe. 
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1. Inleiding 
 

De projectgroep ‘Urgentie Thuis en dan?’ is gevraagd om een voorstel te schrijven voor een eenduidige 

aanpak ten behoeve van ouderen die in een urgente thuissituatie belanden en waarbij de zorg en 

ondersteuning thuis kan worden georganiseerd, en als dat niet meer kan, daarbuiten.  

In de projectdefinitie is afgesproken  om dit voor beide regio’s gezamenlijk uit te werken waarna de 

implementatie- en evaluatiefase ook apart van elkaar kan plaatsvinden.   

Dit document bevat het concept van de aanpak waarvoor de projectgroep heeft gekozen. Aan de orde  

komen achtereenvolgens: de achtergrond en de aanleiding van het project, het doel en vervolgens de 

resultaten, zoals die in het projectplan zijn opgesteld. 

a. overeenstemming over criteria en definities, welke ondersteuningsmiddelen en professionals 

nodig zijn en de daarbij horende verantwoordelijkheden; 

b. analyse van data en feiten; 

c. Integrale procesbeschrijving voor het bieden van zorg en ondersteuning aan kwetsbare 

thuiswonende ouderen in een urgente situatie, zowel thuis en als het niet mee kan, daar buiten. 

De deelresultaten met betrekking tot de werkafspraken, werkinstructies en stuurinformatie zullen worden 

uitgewerkt na akkoord op dit conceptvoorstel door het Bestuurlijk Overleg regionaal project kwetsbare 

ouderen MVS en DWO. 

Ook wordt in dit document de lezer meegenomen in de werkwijze hoe de projectgroep eerst de huidige 

situatie en daarna de gewenste situatie heeft beschreven, welke knelpunten zijn tegengekomen en welke 

oplossingen hiervoor zijn aangedragen. 

Bij de uitwerking van het proces en de daaruit voortvloeiende keuzes, is er veel consensus bereikt. Op 

een belangrijk punt is nog geen overeenstemming bereikt. De projectgroep heeft hiervoor twee scenario’s 

uitgewerkt en wil het Bestuurlijk Overleg vragen om hierover een besluit te nemen. In hoofdstuk 5.7 staan 

de scenario’s beschreven en in hoofdstuk 6 de daarbij horende gevraagde besluiten. 
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2. Achtergrond van het project 
 

In toenemende mate worden professionals binnen de huisartsenzorg, de VVT en de ziekenhuizen 

geconfronteerd met thuiswonende kwetsbare ouderen, waarbij de zorg en ondersteuning thuis op een 

bepaald moment even niet meer aansluit op de zorgvraag van de ouderen. Het zelfstandig wonen lijkt 

(tijdelijk) onhoudbaar waardoor er een urgente situatie ontstaat die vraagt om directe actie in de 

thuissituatie of een (tijdelijke) opname.  

Professionals zoeken wegen om snel te bewerkstelligen dat deze ouderen de juiste zorg krijgen op de 

juiste plek. Ze stuiten daarbij op een diversiteit aan knelpunten zoals onvoldoende aansluiting bij andere 

mogelijkheden in de thuissituatie, onvoldoende personeel in de wijk, het moeilijk vinden van een passend 

tijdelijk bed -met daardoor soms als oplossing verwijzing naar de SEH-  en een hoge administratielast. 

De startnotitie ‘Naar reguliere integrale zorg voor kwetsbare ouderen thuis’ en ‘Zorgpad kwetsbare 

ouderen over de keten en in het ziekenhuis’ als ook een aantal sessies in de zomer van 2018 in de keten, 

hebben tot inspiratie gediend voor dit project. 

3. Aanleiding 
 

In de zomer van 2018 heeft een aantal sessies plaatsgevonden met onder andere DSW, ziekenhuizen en 

VVT-aanbieders om de verbeterpunten te formuleren  rondom de zorg voor- en ondersteuning van 

kwetsbare ouderen die thuis wonen. Op basis van deze sessies is besloten om een aantal projecten te 

definiëren om met deze knelpunten aan de slag te gaan. Een van de gedefinieerde projecten is het 

project : ‘Urgentie thuis en dan?’ 

4. Doelstelling 
 

De doelstelling voor dit project is als volgt gedefinieerd:  

In de regio DWO en MVS bestaat een eenduidige aanpak ten behoeve van ouderen in een urgente 

thuissituatie waarbij de zorg en ondersteuning thuis kan worden georganiseerd en als dat niet meer kan, 

daarbuiten.  

De betrokkenen bij dit proces zijn de patiënt/cliënt, huisartsen(praktijk), ziekenhuizen, VVT-organisaties, 

gemeenten, zorgverzekeraar-zorgkantoor en GGZ. 
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5. Resultaten 
 

Het voorstel bevat de in het projectplan beschreven resultaten en deze zijn hierna weergegeven. De 

deelresultaten met betrekking tot de werkafspraken en –instructies en de stuurinformatie zullen worden 

opgesteld en opgeleverd na akkoord op het conceptvoorstel door het Bestuurlijk Overleg regionaal 

project kwetsbare ouderen MVS en DWO. In 5.1 wordt uitgelegd hoe de projectgroep te werk is gegaan 

om het gewenste resultaat te bereiken. 

5.1 Projectaanpak 
Van huidige situatie naar de gewenste situatie 

De projectgroep is vanaf maart 2019 iedere maand bij elkaar gekomen. Als eerste is er gebrainstormd 

over de definitie en criteria van een urgente situatie. Vervolgens heeft de groep tijdens een van de eerste 

bijeenkomsten een ‘waardestroomanalyse’ gemaakt van het huidige proces. Met behulp van een ‘brown 

paper’ en gekleurde post-its, is het bestaande proces in zijn totaliteit in kaart gebracht vanuit het oogpunt 

van de cliënt. Naast de leden uit de projectgroep, zijn bovendien nog een aantal extra professionals, die 

dagelijks te maken hebben met een urgente situatie, uitgenodigd. Door middel van ieders input is er een 

helder beeld van de huidige situatie ontstaan en zijn de knelpunten en verbazingen naar boven gekomen. 

Zie bijlage 2 voor een indruk van de uitwerking van de waardestroomanalyse van de huidige situatie.  

 

Hierna is de projectgroep opgesplitst in verschillende groepen en is gaan brainstormen over een ideale 

situatie waarin geen belemmeringen bestaan. Aan de hand van de analyses is men gaan brainstormen 

over een ideale situatie. waarin geen belemmeringen bestaan. Op deze manier kon er out-of-the box 

worden gedacht en staan de bestaande beperkingen niet in de weg om tot een nieuwe wenselijke situatie 

te komen. De uitkomsten zijn vervolgens aan de andere projectleden gepresenteerd en met elkaar 

besproken. De eerste schetsen van een nieuw proces met daarin diverse oplossingen van een urgente 

situatie werden al zichtbaar. Hierna zijn deze schetsen vertaald naar een eerste opzet van een integrale 

procesbeschrijving.  De projectgroep is vervolgens in twee groepen verder gegaan met het stap voor stap 

uitwerken van, aan de ene kant het proces hoe een urgente situatie thuis kan worden opgelost, en aan de 

andere kant het proces van een doelmatige, tijdelijke opname als het thuis even niet meer kan worden 

opgelost. Hier zijn twee sessies aan gewijd. Vanuit de ideale situatie is daarna de gewenste situatie 

beschreven. Deze exercitie heeft geleid tot een nieuwe, integrale procesbeschrijving voor het leveren van 

zorg en ondersteuning in de thuissituatie en als dat tijdelijk niet meer gaat, daarbuiten door een opname. 

 

Door alle stappen grondig te bespreken, kwamen mogelijkheden, onmogelijkheden en beslispunten aan 

het licht. Alle opgehaalde informatie is hierna uitgewerkt in een processchema. De projectleden hebben 

vervolgens de uitkomsten met hun achterban in hun organisaties gedeeld en besproken. Met de feedback 

is het proces gefinetuned en is een schematische weergave van het nieuwe integrale proces op 

hoofdlijnen beschreven. Deze weergave staat in bijlage 3. (Uitgebreide werkafspraken, –instructies, taken 

en verantwoordelijkheden zullen na besluitvorming van het voorstel verder worden uitgewerkt).  

5.2 Definitie 

Voor een eenduidig en helder proces is het belangrijk dat de professionals dezelfde taal spreken. Tijdens 

de eerste bijeenkomsten is daarom door de projectgroep gebrainstormd over de definitie van een urgente 

situatie. 
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De definitie voor een urgente situatie is als volgt vastgesteld: 

Een urgente situatie is een instabiele thuissituatie waarbij binnen 24 uur een beoordeling door een 

professional noodzakelijk is om te bepalen welke interventie er moet worden ingezet om tot een veilige en 

verantwoorde situatie te komen. 

5.3 Analyse van data en feiten 
Een afvaardiging van de projectgroep heeft de data die beschikbaar waren van een aantal VVT-

organisaties, verzameld en geanalyseerd.  De analyse is gebaseerd op data van het kalenderjaar 2018. 

Deze cijfers geven een indruk van aantallen, echter is de informatie niet compleet en kan er daarom geen 

representatief beeld worden gegeven. . Zie bijlage 1. 

5.4 Huidige situatie  

In de huidige situatie is het proces niet eenduidig en onvoldoende helder hoe om te gaan met urgente 

situaties en zoekt iedereen hierin zijn eigen weg. Er is geen sprake van een uniforme werkwijze. Als blijkt 

dat het thuis niet meer gaat, neemt de huisarts contact op met een VVT-organisatie (Zonnehuisgroep 

Vlaardingen, Argos en Frankenland in MVS en Pieter van Foreest in DWO), die samen met de huisarts 

kijkt wat een passend–urgent- tijdelijk bed is (bijvoorbeeld ELV) en of deze beschikbaar is. Op dit moment 

wordt vooral nog gekeken in de eigen organisatie. Wanneer blijkt dat er acuut moet worden opgenomen 

conform de criteria van de WLZ-crisis, is ook de crisisregeling voor opname binnen 24 uur beschikbaar 

(uitgevoerd door Careyn). Voor crisis zijn bij alle organisaties speciale bedden ingericht. Bij aanmelding 

bij de crisisdienst doet de medewerker van Careyn  een eerste triage op basis van de beschikbare 

gegevens, beoordeelt of het een terechte crisisaanmelding is en zet de aanvraag door naar de 

organisatie waar een bed beschikbaar is. De desbetreffende VVT organisatie doet verdere triage en kijkt 

of een crisisbed het meest passend is bij de situatie. In regio MVS wordt een tool geïmplementeerd om 

lege bedden zichtbaar te maken. Naast deze oplossingen voor de huisartsen, is er in DWO de afspraak 

met het ziekenhuis om dagelijks van 08.30 tot 23.00 uur cliënten vanuit de SEH te plaatsen op een ELV 

bed (uitgevoerd door Pieter van Foreest). In overleg met de SEH arts wordt triage uitgevoerd en gekeken 

wat passende plek is of dat thuiszorg meer passend is. Op basis van bovengenoemde huidige 

infrastructuren in beide regio’s, kan geconstateerd worden dat er al veel goed gaat maar dat het proces 

verbeterd kan worden door het effectiever in te richten. 

 

Met  deze bestaande constructies kunnen  niet alle urgente situaties opgelost worden en constateren we 

ook knelpunten. Deze knelpunten belemmeren een goede doorstroom van het proces in een urgente 

situatie. Waarom lukt het niet om ouderen in een urgente situatie thuis passende zorg te bieden? 

Waarom worden cliënten onnodig naar de SEH ingestuurd? Waarom is het proces stroperig? Hieronder 

volgt een opsomming van de belangrijkste problemen die leiden tot de situatie hoe deze nu is: 

 

Knelpunten in huidige proces 

 Er is te weinig beschikbaarheid van wijkverpleging door personeelstekorten om het thuis te 

kunnen oplossen; 

 Het zoeken naar spoedinzet van wijkverpleging of een geschikt tijdelijk bed kost veel tijd voor een 

huisarts of HAP en lukt vaak niet meer binnen de kantooruren; 

 De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is niet altijd aanwezig voor een consult (bijvoorbeeld 

buiten kantooruren); 

 In MVS wordt de patiënt van de SEH naar huis gestuurd, ondanks zorgindicatie; 

 Voor een huisarts is het niet duidelijk genoeg wat hij moet kiezen in Zorgdomein voor een tijdelijk 

bed en niet iedere zorgaanbieder heeft Zorgdomein; 

 Criteria voor een WLZ-crisisopname wordt door betrokken partijen (huisarts, VVT-organisaties 

met crisisbedden, uitvoerder crisisregeling) op verschillende manieren geïnterpreteerd.  
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 Er is onduidelijkheid over de inzet van begeleiding bij maaltijden door wijkverpleging (zie 

factsheet VWS maaltijdondersteuning); 

 Indicatiestelling en inzet van WMO-ondersteuning voor spoedsituaties binnen enkele dagen is 

vaak niet mogelijk; 

 Een crisissituatie is geen crisisbed per definitie, het hokje crisis is te afgebakend; 

 Wlz-cliënten worden geweigerd voor opname door ontbreken van een BOPZ-verklaring en de 

GGZ-crisisdienst komt niet voor een beoordeling, als er geen bed beschikbaar is. Daarnaast 

weigeren ouderen soms te worden opgenomen;  

 Lange wachtlijsten WLZ zorgen ervoor dat cliënten in een urgente situatie terecht komt; 

 Regelmatig heeft men geen WLZ-indicatie vanwege kosten van de eigen bijdrage (CAK). 

5.5 Gewenste situatie  
Door middel van de stappen zoals in paragraaf 5.1 zijn beschreven, is de projectgroep tot een schets van 

de gewenste situatie met een eenduidig proces gekomen; als eerste om de urgente situatie thuis op te 

lossen, en als dit niet (meer) lukt, via een opname. Een korte schematische weergave hiervan is 

bijgevoegd in bijlage 3. 

5.5.1 Stap 1: beoordeling van de urgente situatie 

Het proces laat zien welke stappen er worden genomen vanaf het moment dat er een urgente situatie bij 

een oudere in de thuissituatie zich voordoet. Dit is de ‘trigger’ in het proces, wanneer er aan de bel wordt 

getrokken. Vervolgens komen en/of de huisarts en/of de wijkverpleegkundige als eerste in beeld. Er wordt 

beoordeeld of er een medisch probleem is. Zo ja, dan wordt de huisarts ingeschakeld en wordt bepaald of 

het verantwoord is dat de cliënt thuis kan worden behandeld of dat de cliënt moet worden doorverwezen 

naar de SEH. Is er sprake van een acuut GGZ probleem? Dan wordt de GGZ ingeschakeld door de 

huisarts. Indien er een zorgprobleem is, zal door een wijkverpleegkundige (in overleg met de huisarts, 

afhankelijk van de situatie) worden gekeken of het verantwoord is om het thuis op te lossen. De huisarts 

kan een SO inschakelen voor consultatie en eventuele diagnostiek. De wijkverpleegkundige voert 

vervolgens de regie met het inzetten van interventies om het thuis op te lossen. In het proces is er een 

scheidslijn of de cliënt wel of niet al wijkverpleging heeft.  

5.5.2 Stap 2: interventies cq. criteria om het thuis te kunnen oplossen 

De projectgroep heeft interventies cq. criteria vastgesteld om een urgente situatie thuis te kunnen 

oplossen. Met de juiste interventie is thuis blijven veilig en verantwoord door middel van de volgende 

ondersteuningsmogelijkheden. Zowel door de wijkverpleegkundige als (in samenwerking met) de huisarts 

kan dit in gang worden gezet. De huisarts kan in deze fase eventueel een SO in roepen voor consultatie 

en/of diagnostiek (bijvoorbeeld voor diagnose PG).  

 

interventies 

 Inzet of uitbreiding wijkverpleging zowel dag en nacht 

 Inzet nachtzorg gedurende de hele nacht 

 Inzet (spoed)maaltijdbegeleiding (factsheet VWS) 

 Inzet (spoed)begeleiding WMO 

 Inzet sociaal netwerk 

 Inzet hulpmiddelen 

 Inzet alarmering 

 Inzet respijtzorg  

 Ambulante GGZ zorg (in te roepen door huisarts) 

Na deze interventies wordt de situatie  door de wijkverpleegkundige, eventueel met de huisarts, binnen 

een daarvoor afgesproken periode, geëvalueerd. Vervolgens wordt er gekeken naar een duurzame inzet 
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van de nodige zorg en begeleiding, zoals het aanvragen van een vervolg (WLZ-)indicatie, 

casemanagement, dagvoorziening en mantelzorgondersteuning. Ook het mogelijk afschalen van zorg en 

begeleiding behoort tot de vervolgstappen om het thuis blijvend te organiseren. 

5.5.3 Stap 3: criteria voor een urgente opname 

Is thuisblijven op basis van deze genoemde interventies echt niet mogelijk? Dan zal de huisarts na 

eventueel (telefonisch) overleg met een SO, een traject van tijdelijke opname starten. Ook hier zijn 

criteria voor opgesteld: 

 

Criteria 

Een cliënt kan ondanks alle mogelijke inzet van (extra) zorg, hulpmiddelen, begeleiding en sociaal 

netwerk op dat moment niet meer veilig en verantwoord thuis verblijven, waardoor opname binnen 24 uur 

noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door: 

 

Somatisch:  

 (van adl) acute somatische afhankelijkheid bijvoorbeeld door val of ziekte en geen netwerk om 

zich heen heeft om dit op te vangen 

Functioneel:  

 Er is sprake van (te)veel ongeplande zorg (toiletgang, frequent vallen) 

 Als men op dat moment niet zelf kan eten en drinken en afhankelijk is van iemand anders die niet 

beschikbaar is 

 Als men niet kan alarmeren en er niemand is om dat wel te doen 

Maatschappelijk: 

 Door wegvallen of acute overbelasting van mantelzorger 

 Er is acuut 24 uurs toezicht nodig 

 Er is sprake van gevaarcriteria 

Psychisch: 

 Er is sprake van ernstige verwaarlozing met verwachting van escalatie op zeer korte termijn 

 Er is dusdanig sprake van psychiatrische ziekte (acute afhankelijkheid) zoals dwalen (psychische 

symptomen) en op de voorgrond staande gevaarcriteria dat thuisblijven onverantwoord is. 

 

Een belangrijke schakel in het proces bij urgente situaties wordt het gebruik van nog nieuw in te richten 

regionale coördinatiepunt(en). Het is de bedoeling dat hier de logistieke regie en verantwoordelijkheid 

voor tijdelijke opname in urgente situaties komt te liggen, 7 dagen per week van 08.30 tot 23.00 uur. Uit 

de analyse, is duidelijk geworden dat er na 23.00u vrijwel geen cliënten worden aangemeld (1 in een heel 

jaar). Over het algemeen is verplaatsing in de nacht ook onwenselijk. Daarom is besloten dat er  in de 

nacht vooralsnog geen CCP beschikbaar zal zijn (voor noodgevallen is er altijd iemand bereikbaar vanuit 

specialistisch of acute dienst). In eerste instantie wordt er alles aan gedaan, om de nacht thuis te 

overbruggen door bijvoorbeeld inzet van mantelzorg. Als dit echt niet mogelijk blijkt, kan de HAP in het 

uiterste geval, de cliënt insturen naar het ziekenhuis. De volgende ochtend kan de cliënt alsnog op het 

juiste bed worden geplaatst. 

De huisarts, HAP, GGZ-arts (en op termijn ook de SEH) kunnen een cliënt aanmelden bij een 

coördinatiepunt. Zij bouwt vervolgens een cliëntdossier op aan de hand van de verwijzing en zoekt naar 

een beschikbare plek. Om in een urgente situatie snel en efficiënt te kunnen handelen, is inzicht in de 

actuele beschikbaarheid van bedden nodig. Dit kan alleen met de ondersteuning van een online tool 

(bijvoorbeeld Verwijshulp, waar men in MVS al mee is gestart), met actuele beschikbaarheid van tijdelijke 

bedden. (In een later stadium mogelijk ook met beschikbare wijkverpleging). Het coördinatiepunt plant 

vervolgens de cliënt op het beschikbare bed bij de VVT-organisatie. Overdag vindt er afstemming met de 
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VVT organisatie plaats. In de avond wordt iemand geplaatst en de VVT-organisatie geeft na plaatsing 

feedback terug aan het coördinatiepunt. 

Hoe om te gaan met het onvrijwillig opnemen (RM/IBS) of dat cliënten worden geweigerd voor opname 

door het ontbreken van een BOPZ-verklaring, zal mede in het kader van de nieuwe wet Zorg en Dwang 

per 1 januari, op korte termijn worden uitgewerkt omdat aanvragen daarvoor dan ook via het CCP kunnen 

verlopen.  

 

In het nieuwe proces wordt duidelijk dat er een ander gedrag en inzet van de professionals wordt 

gevraagd. Er zal beter en efficiënter met elkaar moeten worden samengewerkt. Zo zal er van de 

wijkverpleegkundige een meer coördinerende rol worden verwacht als het gaat om het thuis zo goed 

mogelijk te organiseren. En dit gaat verder dan alleen het opschalen van wijkverpleging. De rol van de  

Specialist Ouderengeneeskunde wordt groter in het triageproces en samenwerking met de huisarts is 

hierin belangrijk. De VVT-organisaties zullen transparant moeten zijn in hun beschikbaarheid en 

opnamebeleid. Wederzijds vertrouwen is een vereiste om succesvol samen te werken. De huisarts blijft 

een grote rol spelen en blijft medisch eindverantwoordelijk voor zijn patiënt, maar zal in de nieuwe 

aanpak ontlast en geholpen worden bij het zoekproces naar het juiste bed.  

Van belang is om klein te beginnen, uit te proberen wat de impact is om voor een huisarts een passend 

bed te gaan zoeken, zorgen dat de digitale tool met beschikbare bedden goed wordt gevuld et cetera. 

Daarna kan stap voor stap worden uitgebouwd naar een breder inzetbaar coördinatiepunt voor eveneens 

vragen voor wijkverpleging in urgente situaties. In een later stadium kan worden besloten of een CCP ook 

voor reguliere aanmeldingen kan worden benaderd. 

5.6 Oplossingen van de huidige knelpunten in de gewenste situatie 
Eerder in dit hoofdstuk zijn de knelpunten opgesomd, waarmee de professionals in de huidige situatie te 

kampen hebben. Het nieuwe proces en werkwijze zorgen ervoor dat een groot deel van de problemen 

worden opgelost. 

De voordelen van de nieuwe aanpak zijn, dat vooral de huisarts gaat merken dat hij een stuk minder tijd 

kwijt is aan het zoeken naar spoedinzet van een tijdelijk bed. Op termijn wordt ook het vinden van een 

beschikbaar wijkteam makkelijker. Door de bereikbaarheid uit te breiden voor opnamemogelijkheden, als 

ook voor de wijkverpleging, kan er binnen 24 uur de juiste zorg worden ingezet. Ook hoeven cliënten dan 

niet meer onnodig naar de SEH te worden ingestuurd, waar zij vervolgens weer naar huis worden 

gezonden (draaideur-effect) of onnodig in het ziekenhuis blijven (geldt vooral voor de regio MVS omdat in 

DWO al vanaf de SEH naar een tijdelijk bed wordt doorgestuurd). Door het hebben van een online tool 

voor beide regio’s, kan er makkelijker worden geschakeld en hoeft er minder rondgebeld en rondgeshopt 

te worden. Doordat er duidelijke definities en criteria zijn vastgesteld voor urgente situaties, spreken de 

professionals de zelfde taal en wordt en wordt het woord crisis niet meer als algemeen begrip gebruikt. 

Maar ook in het nieuwe proces komen we knelpunten tegen. Het probleem van onvoldoende 

beschikbaarheid van de wijkverpleging door personeelstekorten in de huidige markt is niet op te lossen 

door de nieuwe aanpak. Hierdoor is de kans groot dat het niet altijd mogelijk zal zijn om het thuis op te 

lossen. Een tijdelijke opname is dan niet uit te sluiten. Wel zal een inspanningsverplichting moeten 

worden gevraagd van alle VVT-organisaties met wijkverpleging. In sommige gevallen is aanpassing van 

de wetgeving nodig, bijvoorbeeld als het gaat om de eigen bijdrage, waardoor de cliënt te lang wacht met 

het aanvragen van een WLZ-indicatie. Wanneer er dan een urgente situatie ontstaat thuis, had deze 

wellicht voorkomen kunnen worden als iemand tijdig op een wachtlijst was geplaatst en  daardoor eerder 

zijn opgenomen. 
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Een aantal knelpunten zullen bij de verdere uitwerking van het proces worden besproken, zoals de 

ondersteuning bij maaltijden en drinken door de wijkverpleging, het verbeteren van het gebruik en 

verduidelijken van Zorgdomein voor de huisarts en het inzichtelijk maken van cliëntinformatie voor de 

HAP.  

 

Het zoveel mogelijk op een lijn komen wat betreft de triage, beoordeling en opnamebeleid bij de 

verschillende VVT-organisaties, zal ook in een later stadium aan bod komen. Daarnaast verwacht de 

projectgroep dat door het project ‘sterke basis in de wijk,’ er winstpunten zijn te behalen voor de 

koppeling met dit project, bijvoorbeeld door vroegsignalering, waardoor een urgente situatie (in sommige 

gevallen) voorkomen kan worden. Ook wordt aangenomen dat de resultaten uit het project ‘uitstroom 

ziekenhuizen’ een positieve impact zullen hebben op het proces. 

 

5.7 Randvoorwaarden en op te lossen knelpunten om te komen tot een eenduidig 

proces 

Om te komen tot het gewenste proces en resultaat, zal invulling gegeven moeten worden aan een aantal 

randvoorwaarden. Daarnaast zijn er een aantal op te lossen knelpunten.  

 Om in een urgente situatie snel en efficiënt te kunnen handelen, is inzicht in de actuele 

beschikbaarheid van bedden en wijkverpleging nodig via een bestaande online tool (zoals 

Verwijshulp, waar men in MVS bijvoorbeeld mee werkt). Deze online tool wordt door de VVT-

organisaties continu geüpdatet met actuele beschikbaarheid van zowel – uitgebreide - 

wijkverplegingsmogelijkheden als tijdelijke bedden. De wens is om hieraan een ‘digitale zorgatlas’ 

te koppelen met kenmerken van bedden, afdelingen en locaties. Belangrijk is dat op termijn ook 

de VVT-organisaties die niet bij het project zijn betrokken, hun beschikbaarheid kunnen delen in 

de online tool; 

 Een Specialist Ouderengeneeskunde moet (telefonisch) beschikbaar zijn buiten kantooruren voor 

consultatie en triage; 

 Als gekozen wordt voor de inrichting van een centraal coördinatiepunt voor urgente situaties, zal 

besloten moeten worden of dit per regio of over twee regio’s heen wordt georganiseerd. Voor 

beide mogelijkheden zijn de voor- en nadelen in kaart gebracht. Zie punt 5.7.2 voor een 

uitwerking van de twee scenario’s; 

 Het organiseren van de beschikbaarheid buiten kantooruren van een wijkverpleegkundige, die 

geacht is te zorgen voor de coördinatie om  een urgente situatie thuis op te lossen (naast 

wijkverpleging ook het organiseren van WMO-ondersteuning, mantelzorg, respijtzorg e.d.), is 

volgens de meeste VVT-organisaties niet mogelijk qua personele beschikbaarheid en 

haalbaarheid. In het beoogde proces is dit voor cliënten die al wijkverpleging hebben, belegd bij 

de wijkverpleegkundige. Dit moet nog verder worden besproken. 

5.7.1 Centraal coördinatiepunt (voor urgente situaties) 

Er is gekozen om een of twee centrale coördinatiepunten (CCP) in te richten voor de twee regio’s. Een 

CCP is het aanspreekpunt voor huisarts, HAP en acute GGZ, indien er een opname op een tijdelijk bed 

met spoed moet worden geregeld. Ook zou opname vanuit de SEH hieraan kunnen worden toegevoegd. 

Een CCP verzorgt de triage en zoekt een beschikbare tijdelijke VVT-plek  waarbij de wens is dat deze 

triage zoveel mogelijk door alle partijen wordt overgenomen. Een SO is back-up indien nodig voor advies 

en/of overleg. Een CCP heeft de logistieke regie tot aan de overdracht. 

Een CCP kan op termijn eveneens een rol spelen bij het voor urgente situaties zoeken voor de huisarts 

van wijkverpleging, indien er nog geen wijkverpleging in beeld is. Ook kan de CCP wellicht op termijn een 

rol spelen in niet-urgente situaties.  
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Afspraken binnen de projectgroep met betrekking tot een CCP zijn: 

 Bereikbaarheid tussen 08.30 uur en 23.00 uur, 7 dagen per week; 

 Cliënten worden in de nacht niet geplaatst, omdat verplaatsing in de nacht de cliënt niet ten 

goede komt. Gezien de bereikbaarheid tot 23.00 uur, zal er afhankelijk van de casuïstiek, 

opgenomen kunnen worden tot ongeveer 00.00 uur; 

 Een CCP zoekt naar een passend bed in urgente situaties:  ELV, WLZ-crisis, (GRZ), palliatief, 

respijtzorg; 

 Een CCP wordt door een vaste samenstelling bemand; 

 Voor een CCP wordt één telefoonnummer ingericht voor de gehele dag (achter de schermen 

kunnen diverse organisaties en nummers worden gekoppeld). De verwijzer wil graag ontzorgd 

worden; 

 De medewerkers van een CCP hebben de juiste competenties. Naast zorginhoudelijke kennis, is 

kennis van financieringsstromen en sociale kaart noodzakelijk. Verdere uitwerking functie-eisen 

volgt na besluitvorming door BO; 

 Deelnemer CCP heeft grondige kennis en expertise van tijdelijke VVT-bedden om de triage voor 

een passend bed te kunnen doen. Dit zorgt ervoor dat het proces van triage en plaatsing efficiënt 

en effectief verloopt.  

 De regio’s DWO en MVS beschikken gezamenlijk over één online tool voor actuele 

beschikbaarheid van tijdelijke bedden van alle aanbieders en op termijn ook van wijkverpleging; 

 Er vindt open feedback tussen de diverse partijen plaats met als doel om het steeds beter te 

doen samen; 

 Er is een nauwe samenwerking tussen de coördinatiepunten; 

 Een coördinatiepunt beschikt over Zorgdomein; 

 Taken van de huidige acute/crisisdienst gaan op in het CCP; 

Het voorstel is om stap voor stap te beginnen met de implementatie van een of twee centrale 

coördinatiepunten. Wanneer er klein wordt gestart - bijvoorbeeld eerst alleen in de avond en het weekend 

-, kan ervaring worden opgedaan, worden bijgestuurd en is de impact goed te overzien. Wat gaat er goed 

en wat moet beter. Door gegevens en data te verzamelen, kunnen belangrijke stuur- en 

managementinformatie worden gegenereerd. Hieruit kunnen de juiste vervolgkeuzes worden gemaakt, 

bijvoorbeeld aan de hand van het aantal telefoontjes wat binnenkomt per dag, wat zijn de vragen, et 

cetera. In de regio’s kan zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de al aanwezige medewerkers 

voor bemiddeling, infrastructuren en netwerken. Het voordeel van het gebruik maken van reeds 

bestaande bezetting en kennis binnen de VVT-organisaties, is dat investeren in extra capaciteit of 

uitgebreide scholing veel minder nodig is.  

 

In kleine, beheersbare stappen kan worden doorgegroeid naar het gewenste model. Huidige werkwijzen, 

zoals het triëren en het opnamebeleid van de diverse VVT-organisaties, kunnen zo goed op elkaar 

worden afgestemd. Hierdoor wordt gezorgd dat de cliënt in een urgente situatie op een effectieve wijze 

op het juiste bed wordt geplaatst. Via dit ingroeimodel kan er snel gestart worden. 
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5.7.2 Twee scenario’s voor het vormgeven van een centraal coõrdinatiepunt 

Voor de inrichting van een coördinatiepunt zijn twee scenario’s uitgewerkt: 

1. Een centraal coördinatiepunt voor regio DWO en een centraal coördinatiepunt voor regio 
MVS 

Werkwijze Voordelen Nadelen 
• Beide regio’s hebben een 
eigen CCP en werken samen.  
Het CCP meldt de cliënt aan bij 
de VVT-organisatie om cliënt te 
plaatsen op beschikbare plek. 
Dit kan in beide regio’s zijn. 
 
 Het CCP wordt ingericht van 
08.30 tot 23.00 uur. 
 
. 
 

• Inrichting vanuit een VVT is 
eenvoudig, omdat de 
medewerkers, infrastructuur en 
kennis er al zijn binnen de 
organisatie. 
 
• Kennis en ervaring met plaatsing 
op bedden voor  WLZ-crisis, ELV, 
GRZ, palliatief en wijkverpleging 
etc. is aanwezig 
 
• Overdag kan grotendeels 
gebruik gemaakt worden van 
bestaande bezetting. 
 
• Iedereen blijft actief in  eigen 
netwerk. 
Goede kennis van de regio 
 
• Klein beginnen en eerst ervaring 
opdoen. Vervolgens evalueren, 
aanpassen en doorgroeien. 
 
• Belasting per regio is verdeeld 
 

• Vormgeven van  twee CCP’s . Voor 
DWO is dit makkelijker in te regelen 
dan voor MVS 
 
• Bij gebrek aan beschikbaarheid 
moet er geschakeld worden tussen 
beide CCP's. 1 gemeenschappelijke 
online tool met beschikbare capaciteit 
in beide regio’s biedt hiervoor 
uitkomst 
 
 

 

2. Een centraal coördinatiepunt voor twee regio’s DWO en MVS samen 

Werkwijze Voordelen Nadelen 
• Er is één CCP voor de gehele 
regio. Het CCP meldt de cliënt 
aan bij de VVT-organisatie om 
cliënt te plaatsen op 
beschikbare plek. 
 
Het CCP wordt ingericht van 
08.30 tot 23.00 uur. 
 

 

• Mogelijke schaalvoordelen in 
avonden/weekenden als alleen 
een  bereikbare dienst niet 
volstaat.  
 
• Een uniforme werkwijze 
 
 

• Eén  groot CCP en groot beginnen 
is risicovol om alles gelijk goed neer 
te zetten. De 2 regio’s en VVT’s zijn 
erg  verschillend,. (Qua werkwijze, 
instroomprocedure,  triage en 
specialisaties) 
 
• Veel partijen waar mee moet worden 
samengewerkt, die niet allemaal even 
bekend zijn.  
 
. Minder gebruik maken van reeds 
bestaande capaciteit.  
 
 
 
  

 

Wat is het verschil met de huidige situatie met de crisisregeling en een centraal coördinatiepunt in  de 

gewenste situatie? 

Waar  de huidige crisisregeling puur gericht is op het zoeken naar een (WLZ-)crisisplek, zal het nieuwe 

CCP naast het zoeken van een WLZ-crisisplek, ook kunnen kijken naar inzet van  ELV, (GRZ) palliatief, 

respijtzorg, RM/IBS en wijkverpleging als dat meer passend is 



 

Voorstel Urgentie thuis en dan….?    
18-11-2019 13 

 

5.8 Vervolgstappen 
De projectgroep heeft de ambitie om zo snel als mogelijk is een deel van het nieuwe proces al te kunnen 

implementeren. Wanneer er klein begonnen wordt, bijvoorbeeld eerst alleen in de avond en weekend, 

kan  op korte termijn al gestart worden om ervaring op te doen. Het voordeel hiervan is dat het in het 

begin overzichtelijk blijft en er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande infrastructuren.  

Alle zorgorganisaties gaan in de eerste fase bij de vraag van de huisarts op zoek naar een beschikbaar 

bed of wijkverpleging. Ze nemen de vraag van de huisarts hierin over. Daarna kan – als groeimodel - het 

coördinatiepunt ook een rol gaan spelen in het zoeken naar een beschikbare wijkverpleging in een 

urgente situatie. 

Vervolgens zullen er werkafspraken moeten worden gemaakt met de betrokken partijen, zoals afspraken 

over dossiervorming, registratie, financiering,  et cetera.  

Er moet een keuze worden gemaakt welke online tool het meest geschikt is en dit moet worden ingericht 

voor beide regio’s.  
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6. Gevraagde besluiten Bestuurlijk Overleg 
 

Gevraagde besluitvorming 

De projectgroep wil graag het Bestuurlijk Overleg de volgende besluiten voorleggen:   

a. Gaat zij akkoord met de beschrijving van het gewenste proces (bijlage 3)?  

b. Gaat de voorkeur uit naar een scenario met een apart coördinatiepunt voor MVS en DWO of voor 

één coördinatiepunt voor beide regio’s samen? 

c. Is inzet van een coördinatiepunt bedoeld voor alleen urgente situaties? (en wellicht later 

verbreding)  

d. Is het BO het eens is met het stapsgewijs implementeren van de gewenste situatie met steeds 

een tussentijdse evaluatie?  

 

Naar aanleiding van genomen besluiten kan verder gegaan worden met inrichting en uitwerking 

 

  



 

Voorstel Urgentie thuis en dan….?    
18-11-2019 15 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1. Analyse van data en feiten 

 

Periode 2018 aantallen op jaarbasis 

Crisisopnamen  

Aantal aanmeldingen bij Careyn crisisdienst 551 

Aantal opnames (n.a.v. aanmeldingen crisis) 408 

Aantal niet geplaatst 143 

Aantal uitgestelde opnames >24 uur 43 (Wlz crisis) en 61 (Elv) 

Na plaatsing crisis (vervolgzorg)  

Aantal wel naar huis na crisisopname 
Betreft mensen die na de vervolgzorg (nog) niet in de Wlz terecht 
zijn gekomen. Zijn ook mensen die met wijkverpleging naar huis 
zijn gegaan 

221 

Aantal niet naar huis.  

Na crisisopname moet worden doorgeplaatst 
Betreft mensen die na de vervolgzorg in de Wlz terecht zijn 
gekomen. Hoeft echter niet aansluitend te zijn! Gemiddelde tijd 
tussen aanmelding Acute dienst Careyn en plaatsing Wlz is 98 
dagen 

200 

ELV opnamen  

Aantal opnames (laag- en hoog complex indien mogelijk) 
Voor DSW in deze regio zijn dit 675 unieke verzekerden 
( laag=136; hoog=400; palliatief=139). Met een gemiddeld 
marktaandeel van 53% komt dit op 1274 cliënten. 

1274 

Aantal naar huis na ELV opname 
(Voor DSW geldt dat er 20% aansluitend in de Wlz landt. Dat komt 
neer op 1019 cliënten die naar huis gaan). 

1019 

Aantal kan niet naar huis na ELV opname en moet worden 
doorgeplaatst 
(Voor DSW geldt dat er 20% aansluitend in de Wlz landt. Dat komt 
neer op 255 cliënten). 

255 

S.E.H. opnamen  

Gezien 70-plussers op S.E.H. RdGG: 8117 
Vlietland: 4745 
Vlietland + gasthuis: 13688 

Aantal geen medische noodzaak voor opname in zkh, maar kan 
niet naar huis (wel VVT) 

Vlietland en RdGG: 2,6%-5,3%. 
Dus tussen de 356 en 726 cliënten 

 

Aantal aanmeldingen en opnames in de avond tot 23.00 
uur 

Aantal aanmeldingen en 
opnames in de nacht na 23.00 
uur 

29 5 (waarvan 4 aangemeld vóór 
23.00 uur en 1 om 23.15 uur) 
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Bijlage 2. Uitwerking huidige proces  met knelpunten van urgente situatie 
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Bijlage 3. Schematische weergave gewenste proces: urgentie thuis en dan?  
 

 

 

Urgente 

situatie: 

Instabiele 

thuissituatie 

waarbij binnen 

24 uur een 

beoordeling 

door een 

professional 

noodzakelijk is 

om te bepalen 

welke 

interventie er 

moet worden 

ingezet om tot 

een veilige en 

verantwoorde 

situatie te 

komen. 

Is er een medisch 

probleem? 

Ja, beoordeling 

door 

huisarts/HAP 

Is ziekenhuiszorg of acute 

GGZ noodzakelijk? 

Ja, opname ziekenhuis (SEH) 

of acute GGZ 

Triage door huisarts/HAP samen 

met wijkverpleegkundige en 

eventueel  SO inzet door huisarts 

voor consultatie en eventuele 

diagnostiek 

Nee, wel een 

zorgprobleem 

Het kan thuis (tijdelijk)  

worden opgelost 

Beoordeling door 

wijkverpleegkundige indien 

cliënt al bekend bij thuiszorg 

Triage door 

huisarts 

nee 

Cliënt heeft nog geen 

wijkverpleging 

Cliënt heeft al 

wijkverpleging 

Wijkverpleegkundige  

inventariseert acute 

behoefte aan zorg en 

begeleiding en zet dit in 

 

Opschalen 

zorgmomenten (dag 

en eventueel nacht 

tijdelijk) 

Inzet nachtzorg in 

huis voor aantal 

nachten 

Inzet spoed 

maaltijdbegeleiding  

via ZVW. Daarna 

inzet langere termijn 

via ZVW of WMO, 

afhankelijk van 

behoefte. 

Inzet van sociaal 

netwerk voor  o.a. 

begeleiding van 

drinken meerdere 

malen per dag 

 Inzet hulpmiddelen 

via Vegro app of 

Duxxie app  

Inzet Respijtzorg 

Vervolgstappen  door 

wijkverpleegkundige 

(eventueel met huisarts) 

Duurzame inzet zorg en 

begeleiding bijv. 

casemanagement, 

dagvoorziening, 

mantelzorgondersteuning 

Vervolgindicatie aanvragen 

(bijv. WLZ) 

Afschalen zorg en 

begeleiding 

Inzet acute zorg en 

begeleiding  (na 

inventarisatie) thuis niet 

toereikend of niet 

beschikbaar binnen 24 uur? 

Aanmelding bij Centraal 

Coördinatiepunt in de regio 

voor opname door huisarts 

Huisarts/ assistent/ 

praktijkondersteuner inventariseert 

medische zorg, wijkverpleging, 

begeleiding(WMO) 

 

Huisarts regelt 

inzet WMO, 

respijtzorg, sociaal 

netwerk, 1e lijns 

behandeling 

 

Huisarts/HAP neemt contact op 

met CCP 

Aanmelding cliënt bij 

wijkverpleegkundige/ 

wijkteam van nieuwe 

organisatie o.b.v. 

roulatiesysteem door CCP. 

CCP koppelt terug aan 

huisarts. Huisarts stuurt 

relevante info via ZD naar 

wijkverplk/ thuiszorgteam 

Het kan op dit moment 

thuis niet worden 

opgelost 

Huisarts of wijkverpleegkundige meldt (in 

onderling overleg) cliënt aan bij CCP. 

Verwijzing door huisarts is noodzakelijk 

CCP bouwt a.d.h. van verwijzing 

cliëntdossier op en zoekt naar 

beschikbare plek 

CCP plaatst cliënt 

bij VVT op 

beschikbare plek 

a.d.h. van 

cliëntdossier 

On line tool 

met 

beschikbaar-

heid bedden 

en eventueel 

wijkverpleging 

VVT accepteert 

plaatsing door 

CCP 

Na plaatsing 

feedback naar 

CCP door VVT 

Doorplaatsing naar VVT 

nodig? SEH meldt cliënt 

aan bij CCP 


