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1.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. 

Melding komt 

binnen bij 

huisarts/HAP 

of 

wijkverpleeg-

kundige 

Is er een medisch 

probleem? 

Ja, beoordeling 

door 

huisarts/HAP 

Is ziekenhuiszorg of acute 

GGZ noodzakelijk? 

Ja, opname ziekenhuis (SEH) 

of acute GGZ 

1b. Triage door huisarts/HAP 

naar haalbaarheid thuis 

Nee, wel een 

zorgprobleem 

Het kan thuis tijdelijk 

wel worden opgelost 

nee 

Cliënt heeft nog geen 

wijkverpleging 

Cliënt heeft wel al 

wijkverpleging 

1a. Wijkverpleegkundige  

inventariseert behoefte 

aan zorg en begeleiding  

2a. Opschalen 

zorgmomenten (dag 

en eventueel nacht 

tijdelijk) 

2b. Inzet nachtzorg 

in huis voor aantal 

nachten 

2c. Inzet spoed 

maaltijdbegeleiding  

via ZVW. Daarna 

inzet langere termijn 

via ZVW of WMO, 

afhankelijk van 

behoefte. 

2d. Inzet van sociaal 

netwerk voor  o.a. 

begeleiding van 

drinken meerdere 

malen per dag 

2e. Inzet 

hulpmiddelen  

2f. Inzet Respijtzorg 

2g. Opschalen 

dagvoorziening 

 

3. •Evaluatie en afhankelijk 

van behoefte, duurzame 

inzet zorg en begeleiding  

door wijkverpleegkundige. 

Bijv. casemanagement, 

dagvoorziening of 

mantelzorgondersteuning. 

•Eventueel aanvragen 

vervolgindicatie  (bijv. 

WLZ)   

•Eventueel afschalen zorg 

en begeleiding. 

1c. Huisarts/ assistent/ 

praktijkondersteuner inventariseert 

medische zorg, wijkverpleging en 

ondersteuning(via WMO) 

 

Het kan op dit moment 

thuis niet worden 

opgelost 

5. Huisarts meldt (in overleg met 

wijkverpleegkundige i.v.t.) cliënt 

aan bij Coördinatiepunt WSD. 

Verwijzing door huisarts is 

noodzakelijk 

6. Coördinatiepunt WSD bouwt 

a.d.h. van verwijzing 

cliëntdossier op en zoekt naar 

beschikbare plek 

7 en 7a. 

Coördinatiepunt 

WSD biedt cliënt 

aan bij VVT op 

beschikbare plek 

a.d.h. van 

cliëntdossier 

Verwijshulp 

met beschik- 

baarheid 

bedden (in 

toekomst ook  

met 

wijkverpleging) 

8. Na plaatsing 

feedback naar 

Coördinatiepunt 

WSD door VVT 

Doorplaatsing naar VVT 

nodig? Huidige proces 

blijft gehandhaafd 

2. Huisarts vraagt 

nieuwe wijkverpleging 

zelf aan (in toekomst 

ook via 

Coördinatiepunt WSD)  

 

Het kan thuis tijdelijk 

wel worden opgelost 

4. Terugkoppeling 

aan huisarts 


