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Notitie   
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Ten behoeve van  Bespreking in bestuurlijk overleg d.d. 29 november 2019 

 

Onderwerp Besluitvorming voorstel eenduidige aanpak regio MVS en regio DWO in 

urgente thuissituatie 

 

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.  

 

Afgevaardigden vanuit VVT-organisaties, huisartsen, GGZ, ziekenhuizen, gemeenten en 

zorgverzekeraar hebben samen bijgedragen tot de realisatie van dit voorstel. In werksessies en 

werkgroepen is de huidige manier van werken stap voor stap geanalyseerd, zijn de knelpunten 

die in een van de regio’s of in beide regio’s spelen geïnventariseerd en is gezamenlijk een 

nieuw proces beschreven voor een eenduidige aanpak in beide regio’s. 

 

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 ook hierover een 

tussentijds besluit te nemen. 

 

Een volledig beeld van de uitwerkingen van het project ‘Urgentie thuis en dan…? ‘ is terug te 

vinden in bijgevoegde notitie. 

 

Huidige situatie  
De huidige situatie is voor beide regio’s anders. In regio MVS zijn 2 ziekenhuizen en 3 VVT 

organisaties met tijdelijke beddencapaciteit. De werkwijze van en tussen de diverse partijen is 

niet uniform. Sinds kort is in de regio MVS gestart met de implementatie van Verwijshulp om 

inzicht te krijgen in waar lege bedden zijn en er loopt een project om rechtstreeks vanuit de 

SEH naar een tijdelijk bed uit te plaatsen. In regio MVS zijn in totaal 155 tijdelijke bedden.  

In regio DWO is sprake van 1 ziekenhuis en 1 VVT organisatie met tijdelijke bedden. Er zijn 

afspraken gemaakt om vanaf de SEH direct cliënten over te dragen om te voorkomen dat ze 

onnodig in het ziekenhuis belanden. De bereikbaarheid van zorgbemiddeling is 7 dagen per 

week tot 23 uur  ’s avonds voor de SEH van RdGG, voor crisisaanmeldingen en er loopt een 

pilot met de HAP Westland voor dezelfde regeling. In regio DWO zijn in totaal 180 tijdelijke 

bedden.  

Huisartsen kunnen gebruik maken van Zorgdomein of bellen om te overleggen wat een 

passend bed is.  
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Careyn voert de crisisregeling uit voor regio MVS en DWO voor cliënten waar acute opname 

aan de orde is. Huisartsen kunnen hiervoor contact opnemen. In beide regio’s zijn WLZ 

crisisbedden hiervoor gereserveerd (DWO 7 bedden, MVS 11 bedden). 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.   
 

Samenvatting gewenste proces 
De definitie voor een urgente situatie is als volgt geformuleerd: 

 

Een urgente situatie is 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.1 

 

Stap 1: beoordeling van de urgente situatie 

Een urgente situatie bij een oudere in de thuissituatie 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.  
 

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. 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).  
De interventies zijn benoemd (zie paragraaf 5.5.2) en zullen in de uitwerking van de 
procesbeschrijvingen worden beschreven.  
 

Na deze interventies wordt kort hierna de situatie door de wijkverpleegkundige, eventueel met 

de huisarts geëvalueerd. Vervolgens wordt er gekeken naar een duurzame inzet van de nodige 

zorg en begeleiding, zoals het aanvragen van een vervolg (WLZ-)indicatie, casemanagement, 

dagvoorziening en mantelzorgondersteuning alsook wanneer afschaling mogelijk is.  
 

Stap 3: criteria voor een urgente opname 
Is thuisblijven op basis van deze genoemde interventies echt niet mogelijk, dan zal de huisarts 
een traject van tijdelijke opname starten. Ook hier zijn criteria voor opgesteld (zie paragraaf 
5.5.3). 
 
Centraal coördinatiepunt (voor urgente situaties) 
Een nieuwe schakel in het proces bij urgente situaties wordt het gebruik van een of twee nog 
nieuw in te richten regionale coördinatiepunt(en). Het is de bedoeling dat hier de logistieke 
regie tot overdracht voor tijdelijke opname in urgente situaties komt te liggen, 7 dagen per 
week tot 23.00 uur (uit analyse is gebleken dat na 23.00 uur geen aanmeldingen meer komen 
en is achtervang voldoende). Dit geldt naast WLZ crisisbedden ook voor een passend ELV of 
respijtzorg bed.  

                                           
1 Hieronder valt ook de huidige gebruikte definitie voor crisis.  
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De huisarts, HAP, GGZ-arts (en op termijn ook de SEH) kunnen een cliënt aanmelden bij een 
coördinatiepunt. Om in een urgente situatie snel en efficiënt te kunnen handelen, is inzicht in 
de actuele beschikbaarheid van bedden nodig met de ondersteuning van een online tool (bv 
Verwijshulp) en inzicht in het dossier (bv met Zorgdomein). Het coördinatiepunt plant na triage 
vervolgens de cliënt op het beschikbare bed bij de VVT-organisatie en overlegt zo mogelijk met 
de VVT organisatie. Een SO is back-up indien nodig voor advies en/of overleg.  
Als er geen plek is in beide regio’s wordt gezocht naar een passende plaats elders.  

 
Ook aanvragen voor IBS zouden via dit coördinatiepunt kunnen gaan verlopen. 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.  

 

Binnen de projectgroep zijn afspraken gemaakt voor inrichting van een CCP (zie paragraaf 

5.7.1). 

 

Voor de inrichting van een coördinatiepunt zijn twee scenario’s uitgewerkt: een per regio of 1 

voor beide regio’s (zie ook paragraaf 5.7.2)  

 

Voor en nadelen van beide scenario’s 

 

                  Per regio apart CCP                   Een CCP voor 2 regio’s 

Voordelen Nadelen Voordelen Nadelen 
• 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 
 

• 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 
 
 

• 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  

 
 
 
  

 

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

coördinatiepunten. Wanneer er klein wordt gestart, kan ervaring worden opgedaan, worden 

bijgestuurd en is de impact goed te overzien. Door gegevens en data te verzamelen kunnen de 

juiste vervolgkeuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld aan de hand van het aantal telefoontjes 

wat binnenkomt per dag, wat zijn de vragen, et cetera. Met steeds tussentijdse evaluaties met 

betrokken partijen kan worden doorgegroeid naar het gewenste model.  
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Consequenties uniform proces in beide regio’s 

 Uniforme werkwijze voor beide regio’s in het geval van een acute situatie; 
 Huisartsen zijn minder tijd kwijt aan het vinden van een tijdelijk bed en op termijn het 

vinden van een beschikbaar wijkteam; 
 Door het hebben van een online tool voor beide regio’s, kan er makkelijker worden 

geschakeld en hoeft er minder rondgebeld te worden; 
 Taken van de huidige acute/crisisdienst gaan op in nieuwe coördinatiepunt(en); 
 Meer inzicht en samenwerking tussen betrokken partijen voor het inzetten van passende 

zorg welke op termijn verder verbreed kan worden. 
 

 

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 

van het proces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


