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6e concept, t.b.v. vaststelling in regionale werkgroep doorstroom in de keten 
MVS  

12 november 2019 

Basis ketenafspraak Doorstroom in de Keten, regio Maassluis, Vlaardingen, 
Schiedam 

Deze afspraak wordt uitgevoerd en is ondertekend door: 
< Franciscus Gasthuis & Vlietland, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Argos zorggroep, 
Frankelandgroep, Careyn, huisartsenkring, DSW > 

Overwegende dat, 

- de in dit document opgenomen afspraken leidend en richtinggevend zijn; 
- partners zich maximaal inzetten om de gestelde ambities waar te maken; 
- nieuwe partners kunnen aansluiten, mits men inhoudelijk aansluit op de in dit 
document genoemde uitgangspunten en werkafspraken. 

De partners welke het document hebben ondertekend, komen de volgende 
werkafspraken overeen: 

Voor opname, thuis 

• Draagt de huisarts zorg voor de informatie overdracht naar de opvolgend 
zorgverlener, waarbij specifieke informatie t.a.v. kwetsbaarheid gedeeld wordt 
(indien bekend). 

In het ziekenhuis, bij klinische patiënten 

• Stelt de behandelend specialist de voorlopige ontslagdatum vast.   
• Stelt het behandelteam vast dat er na de ziekenhuisopname behoefte is aan 

nazorg, intramuraal of extramuraal (anders dan voor de opname). 
• Stelt de afdelingsverpleegkundige een aanvraag voor nazorg op.   
• Neemt de transferverpleegkundige de aanvraag voor nazorg in behandeling met 

een zodanige prioritering dat overplaatsing op de voorlopige ontslagdatum 
gerealiseerd kan worden.  

• De nazorgaanvraag wordt conform het uniform transferdossier POINT Regio 
Rotterdam Rijnmond (bijlage 1) verstuurd aan de organisatie waar patiënt het 
beste lijkt te passen, rekening houdend met voorkeuren van patiënt (indien plaats 
beschikbaar), vastgelegde zorgpaden en beschikbare capaciteit. 
 

In de VVT sector 
 
• Wordt de beschikbare intramurale capaciteit dagelijks kenbaar gemaakt middels 

Verwijshulp.nl 
• Wordt de (POINT) aanvraag in behandeling genomen waarbij de volgende tijden 

worden gehanteerd t.a.v. acceptatie of afwijzing :  
o Extramurale nazorg: acceptatie of afwijzing binnen 1 dagdeel na aanvraag, 

inclusief startdatum zorg, mits aangevraagd voor 12.00 uur. 1 
o Intramurale nazorg: acceptatie of afwijzing binnen 24 uur  na aanvraag, 

inclusief plaatsingsdatum of indicatie wachttijd 
• Triage wordt uitgevoerd conform het Afwegingsinstrument voor opname 

eerstelijnsverblijf en het triage instrument Geriatrische Revalidatiezorg. 
• Indien er een wachttijd is wordt duidelijk aangegeven hoe lang deze is zodat de 

aanvraag eventueel kan worden ingetrokken en elders uitgezet. 

                                                           
1 Aanvragen na 12.00 uur worden vooralsnog uiterlijk de volgende dag beantwoord. Per 1 april 2020 zullen alle 
aanvragen binnen 1 dagdeel na aanvraag beantwoord worden, ongeacht tijdstip van aanvraag (uitgaande van 
kantooruren tijdens doordeweekse dagen) 
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• Wanneer de doorstroom stagneert is het noodzakelijk om in de regio overleg te 
voeren over het plaatsingsbeleid van betrokken partners en waar nodig patiënten 
met voorrang door te plaatsen naar de juiste plek. 

Bij ontslag 

• De patiënt krijgt bij overname door de specialist ouderengeneeskunde in de VVT 
een uitdraai van de voorlopige ontslagbrief mee (de ontslagbrief wordt tevens 
digitaal aan de huisarts verstuurd, dit geldt voor alle patiënten).  

• Indien er thuiszorg gestart wordt draagt het ziekenhuis zorg voor de aanvraag en 
beschikbaarheid van hulpmiddelen, uitvoeringsverzoeken, en recepten.  

• Indien er thuiszorg gestart wordt draagt het ziekenhuis er zorg voor dat de 
huisarts hierover geïnformeerd is.  

• Een actueel medicatieoverzicht van de patiënt is beschikbaar via POINT of wordt 
meegegeven aan de patiënt.  

• De apotheek die de medicatie levert is verantwoordelijk voor het verstrekken van 
toedienlijsten. 

Escalatiemogelijkheden 

• Indien patiënt op de afgesproken wijze bij een passende organisatie is aangemeld 
is er geen reden om patiënt niet te accepteren. Passend wil zeggen dat de 
organisatie het betreffende zorgproduct aanbiedt en dat de patiënt binnen de 
doelgroep valt. Mocht de aanvraag toch worden afgewezen, dan wordt de reden 
hiervoor aangegeven in POINT.  

• Indien overplaatsing van ziekenhuis naar VVT stagneert wordt de betreffende 
casus opgeschaald naar de managementlaag van de betrokken organisaties.   

• Indien de VVT niet over de juiste informatie t.a.v. de overdracht beschikt bij 
aankomst van de patiënt, wordt direct de (leidinggevende van de) 
Transferafdeling ingeschakeld om de missende informatie aan te leveren. Dit 
wordt z.s.m. maar in elk geval binnen hetzelfde dagdeel in orde gemaakt.  

• Indien de medische situatie van de patiënt dermate anders is dan op grond van de 
POINT aanvraag is aangenomen, indien de situatie van de patiënt verslechtert na 
overplaatsing, of indien de juiste informatie of middelen ontbreken om de zorg 
verantwoord voort te zetten, kan de patiënt in overleg met de dienstdoende 
medisch specialist worden terug geplaatst op de verpleegafdeling van het 
ziekenhuis waarvandaan patiënt met ontslag is gegaan. 

• In situaties waarin de overplaatsing niet conform de gemaakte afspraken 
gerealiseerd kan worden neemt het ziekenhuis contact op met de zorgverzekeraar 
van patiënt of indien van toepassing het zorgkantoor, t.b.v. ondersteuning bij het 
realiseren van een geschikte plaats voor de patiënt. 

Financiën 

• De betreffende VVT aanbieder is verantwoordelijk voor het contact met de 
verzekeraar van de patiënt indien er vragen spelen over vergoeding van de 
behandeling, medicatie of anderszins.    

• Voor patiënten jonger dan 65 jaar die worden aangemeld voor GRZ is een goed 
onderbouwde POINT aanvraag, een afwijzing voor MSR door de revalidatiearts en 
een inhoudelijk besluit van de specialist ouderengeneeskunde over het 
revalidatietraject voldoende. Separate toestemming van de verzekeraar is niet 
vereist.  

• Financiële drempels mogen tijdige doorstroom van patiënten niet in de weg staan. 
Wanneer dit het geval lijkt te zijn treden betrokken partijen met elkaar in overleg.  
 
 
 
Aldus overeengekomen, ….<handtekeningen> 


