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Onderwerp Doorstroom WLZ patiënten in de regio vanuit overbruggingsbedden 
 
 
Inleiding 
In de projectgroep Doorstroom in de Keten wordt beoogd de processen in en samenwerking 
tussen betrokken organisaties dusdanig te optimaliseren dat patiënten tijdig de juiste zorg op 
de juiste plaats krijgen.  
Een van de knelpunten die hierbij wordt ervaren (en reeds eerder benoemd is) is het tekort aan 
WLZ capaciteit. Dit leidt er toe dat patiënten die met een WLZ indicatie het ziekenhuis verlaten 
na een opname vaak geplaatst worden op een zgn. ‘overbruggingsbed’ in een intramurale 
setting; een tijdelijke WLZ plaats totdat er op de locatie van voorkeur een definitieve plaats 
beschikbaar komt.  
 
Er zijn 55 bedden in locatie Marnix van de Argos Zorggroep gelabeld als overbruggingsbed. Dit 
zijn regionale bedden, die bedoeld zijn voor de doorstroom vanuit het ziekenhuis voor 
patiënten met een WLZ indicatie en die woonachtig zijn in het verzorgingsgebied van het 
zorgkantoor van DSW. Geconstateerd wordt dat cliënten vanaf de overbruggingsbedden 
moeilijk doorstromen (m.n. cliënten met een ZZP 4 indicatie, in iets mindere mate betreft het 
ZZP 5 of andere indicaties). De wachttijd voor de locatie van voorkeur is over het algemeen 
dermate lang (meer dan een jaar) dat een cliënt van een overbruggingsbed daar nooit meer 
terecht komt. Met als gevolg dat de doorstroom op de overbruggingsbedden stagneert, en de 
cliënt niet de zorg krijgt die hij graag zou willen. Dit constaterende stelt de project de volgende 
oplossingsrichting voor.  
 
Oplossingsrichting 
Om de doorstroom op de overbruggingsbedden op gang te houden wordt indien nodig voorrang 
verleend aan cliënten van de overbruggingsbedden boven cliënten van de eigen wachtlijst. 
Concreet wil de projectgroep afspreken dat cliënten van de 55 regionale overbruggingsbedden 
binnen een half jaar worden ‘overgenomen’ door de locatie van voorkeur.  
 
Vraag aan bestuurlijk overleg 
Stemt u in met de hiervoor gestelde oplossingsrichting?  
 
Indien dit akkoord is zal de projectgroep dit verder in detail uitwerken.  
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