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HuisartsWijkverpleging
Pilot coördinatie wijkverpleging

Lukt dit niet?

Urgente situatie
Er is een instabiele thuissituatie ontstaan 
waarbij binnen 24 uur een beoordeling 
door een professional noodzakelijk is. 
Hierbij wordt geconcludeerd dat een 
interventie nodig is, maar geen 
ziekenhuishulp of acute GGZ.

Urgentie thuis 
en dan?
Urgentie thuis 
en dan?
Urgentie thuis 
en dan?

?Kan de cliënt thuis 
blijven met extra 
zorg en 
ondersteuning?

De cliënt kan thuis blijven met 
extra zorg en ondersteuning. Er 
vindt terugkoppeling plaats naar 
de huisarts en evaluatie over 
duurzame inzet van zorg en 
ondersteuning.  

Tijdelijke opname VVT

Wanneer er een geschikte 
plaats is gevonden, wordt 
cliënt aangeboden via een 
plaatsingsverzoek en 
tijdelijk opgenomen. Indien 
noodzakelijk vindt eerst 
overleg plaats.

Wijkverpleging 
neemt contact op 
met de huisarts.

Coördinatiepunt WSD
ma-zo: 8:30 tot 21:00 (088-123 99 82)

Huisarts meldt 
cliënt aan bij 
Coördinatiepunt 
WSD via 
ZorgDomein.

Voor meer informatie zie: https://zel.nl/praktische-informatie/protocol-urgentie-thuis-en-dan/

Heeft de cliënt al 
wijkverpleging?

Beoordeling heeft 
plaatsgevonden door:

Opschalen zorgmomenten

Inzet nachtzorg in huis voor een 
aantal nachten

Inzet spoed maaltijdbegeleiding

Inzet van sociaal netwerk

Inzet hulpmiddelen

Inzet respijtzorg

Opschalen dagvoorziening

Het Coördinatiepunt 
WSD zoekt met behulp 
van Verwijshulp naar 
een beschikbaar bed 
voor de cliënt. 

Wijkverpleging / 
casemanager 
coördineert extra 
zorg en vraagt 
eventueel 
ondersteuning aan 
via gemeente 
(Wmo).

Huisarts belt

coordinatiepunt

088-1668855

Huisarts belt 1 
wijkverpleging 
zelf.

https://zel.nl/praktische-informatie/protocol-urgentie-thuis-en-dan/
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Kan de cliënt thuis 
blijven met extra 
zorg en 
ondersteuning?

Wijkverpleging 
coördineert extra zorg 
en vraagt eventueel 
ondersteuning aan via 
gemeente.

Huisarts vraagt 
wijkverpleging 
aan en eventueel 
ondersteuning via 
gemeente.

Thuis met extra ondersteuning

De client kan thuis blijven met 
extra ondersteuning van de 
wijkverpleging.

Tijdelijke opname 
verpleeghuis

Wanneer er een geschikte 
plaats is gevonden wordt 
cliënt aangeboden via een 
plaatsingsverzoek en 
tijdelijk opgenomen. Indien 
noodzakelijk vindt eerst 
overleg plaats.

Wijkverpleging 
neemt contact op 
met de huisarts.

Coördinatiepunt WSD   (088-123 
99 82)

Het Coördinatiepunt WSD zoekt 
met behulp van Verwijshulp 
naar een beschikbaar bed voor 
de cliënt. 

Huisarts meldt 
cliënt aan bij 
Coördinatiepunt 
WSD via 
ZorgDomein.

Voor meer informatie zie: www.ZEL.nl

Heeft de cliënt al 
wijkverpleging?

Beoordeling heeft 
plaatsgevonden door:

Opschalen zorgmomenten

Inzet nachtzorg in huis voor een 
aantal nachten

Inzet spoed maaltijdbegeleiding

Inzet van sociaal netwerk

Inzet hulpmiddelen

Inzet respijt

Opschalen dagvoorziening

https://zel.nl/praktische-informatie/protocol-urgentie-thuis-en-dan/


