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Respijtvoorziening 

• Medische situatie is stabiel 

• Tijdelijke vervanging voor de eigen omgeving 

Let op: 

ü Dreigende gezondheidsverlies? 

ü Onplanbare zorg? 

ü Overnemen ADL?

ELV 



Respijtvoorzieningen 
Amsterdam  
• Logeeropvang: max 3 dagen per 

week of max 6 weken 
aaneengesloten 
• Dagopvang (Evean en Amstelring)
• Trainingen en cursussen voor 

mantelzorgers (Doras) 
• Vrijwilligersinzet (Markant) 
• Vervangende zorg Djdens vakanDe 

(Handen in huis)
• Respijthuis Amerbos 
• OntmoeDngscentra 
• Mantelzorg steunpunten Amsterdam 
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Eerstelijnsverblijf 

Laagcomplex

• Enkelvoudige aandoening of beperking 

• Verzorging in de nabijheid, observatie, signalering en interventie 

• Huisarts is medisch verantwoordelijkheid

Hoogcomplex 

• Meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen 

• Multidisciplinaire behandeling 

• Specialist ouderengeneeskunde is medisch verantwoordelijkheid



Eerstelijnsverblijf 

• Verblijf max 3 maanden, evt verlenging na 
toestemming ZV
• Eigen risico van toepassing 
• Alleen in verblijfssetting 

Elv stopt: 
1. Medische zorg kan thuis weer geboden 

worden 
2. Herstel of stabilisatie van de 

gezondheidssituatie 
3. Indicatie voor Wlz 



Geriatrische 
revalida:ezorg 

Intensieve complexe revalidaGezorg 

Voorwaarden: 

qHaalbare revalidaGedoelen (binnen 6 maanden) 

qAansluitend op ziekenhuisverblijf of vanuit huis of 
ELV 

qVanuit huis of ELV beoordeelt de SO de noodzaak 
voor GRZ-opname

qVoorwaarden: 
q DiagnosAek acute ziekte afgerond
q Kwetbaarheid mbv geriatrisch assessment vastgesteld 
q Noodzaak intramurale revalidaAe is aanwezig  
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Wet langdurige zorg 
- Voorwaarden / toegangscriteria:  

- Aanwezigheid van een stoornis of aandoening
- Permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid 
- Blijvende zorgbehoefte 

- Geldigheid 
- Voor de rest van het leven 

- Indicatiestelling
- Door het CIZ 
- Aanvraag door familie of door zorgaanbieder (machtiging nodig) 
- Zorgprofiel (beschrijft de zorgbehoefte)  
- Binnen 6 weken antwoord van CIZ  of binnen 2 weken in geval van bijzondere 

omstandigheden 
- Na indicatie recht op cliëntondersteuner die helpt met informatie, advies en 

ondersteuning

- Huisarts ontvangt indicatiebesluit, mits patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven 
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Wlz-crisis  

Tijdelijke opvang voor mensen met een Wlz indicaGe 
die acuut een bed (Gjdelijk of permanent) nodig 
hebben in een zorginstelling 

Voor wie: 

qWlz-indicaGe met zorg thuis

qWlz-indicaGe met PGB 

qNiet-verzilverde Wlz-indicaGe

qVerwachGng dat cliënt binnen 2 weken een Wlz-
indicaGe krijgt 



Criteria Wlz-crisis  
1. Wlz-indicatie (nu of binnen 2 

weken)
2. Acute verandering (dus niet 

geleidelijke achteruitgang) 
3. Gevaarscriterium aanwezig: 

dreiging van onacceptabel risico op 
lichamelijk en geestelijk letsel of in 
gevaar brengen van omgeving 

4. Binnen 24 uur is intramurale zorg 
nodig om gevaarscriterium op te 
heffen

De crisiszorg is er voor zowel PG als 
Somatische zorg 



Wlz-crisis  
1. Opname max. 2 weken 
2. SO is eindverantwoordelijk 
3. Als er nog geen Wlz-indicatie is, 

vraagt de locatie die aan bij het CIZ
4. SO stemt af met eigen huisarts 
5. Bij verzet, wordt IBS aangevraagd 

(volgens Wzd)





ROUTE AANMELDING TIJDELIJKE ZORG

VERWIJZER ZIET KWETSBARE OUDERE MET ACUTE ZORGVRAAG

Is er een medisch probleem dat 
onderzoek vraagt in ziekenhuis?

Psychiatrische crisis?
Onderzoek/diagnostiek 

door SEH-artsCrisisdienst GGZ

VERWIJZER STELT DE VOLGENDE VRAGEN:
1. kan oudere zelf naar toilet?
2. kan oudere zelf in- en uit bed?
3. kan oudere zelf alarmeren?

Is één van deze vragen met 
NEE beantwoord?

GEGEVENS VERZAMELEN KWETSBARE 
OUDERE:
• Medische gegevens
• Afwegingsinstrument
• Check Wlz-indicatie (wel/niet)
• Postcode kwetsbare oudere 

BEL: 020 262 81 12
Toets de 4 cijfers van de postcode van 

patiënt in.
Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

HET AANMELDPORTAAL:
• Vult samen met verwijzer het  

afwegingsinstrument in
• Heeft inzage in capaciteit
• Organiseert plaatsing 
• Koppelt terug aan verwijzer

BIJ TWIJFEL OVER OPNAME:
vraag een consult met de specialist 

ouderengeneeskunde aan via 
020 262 81 12

(alleen tijdens kantooruren)

Worden alle 
vragen met 

ja 
beantwoord?

Oudere blijft thuis (of 
gaat weer terug naar 
huis) eventueel met 

thuiszorg

Ziekenhuisopname 
noodzakelijk?

Ziekenhuisopname

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee
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Moeilijke gevallen 

Ø ELV laag of thuis met thuiszorg? 
ü Verschil: planbare zorg mogelijk en geen medisch 

noodzakelijke opname dus geen risico op complicaties 
bij thuis blijven.

Ø GRZ of ELV hoog 
ü Verschil: er is in de ELV geen revalidatievraag, wel een 

zorgvraag die multidisciplinaire behandeling behoeft. Er 
is bij GRZ sprake van multidisciplinaire revalidatiezorg 
dus veel behandeling nodig om doelen te behalen.

Ø GRZ of Wlz? 
ü Verschil: verwachting rondom prognose.



Overzicht 
tijdelijke 

verblijfsvor
men 



POH-O en 
aanmelding 

tijdelijke 
zorg 

• Volgens Propositie POH-O is het regelen van tijdelijke 
bedden, spoedbedden en andere 
opnames/verwijzingen een van de taken van de POH

• De POH-O doet dit vaker dan de huisarts, kent de 
kaart beter. Dit ontlast de huisarts van een 
oneigenlijke taak 

• Grotere rol van de POH-O is een wens van het 
aanmeldportaal 

• Zorg voor goede afspraken met de huisarts 
• Zorg dat je over alle relevante informatie beschikt, ook 

medicatielijsten 
• Zorg voor goede afstemming met de patiënt / familie

• Maak afspraken over de terugkoppeling (vooral na 
16.00 uur) 



Palliatieve zorg 
Waar? 
ü Thuis of bijna-thuis-huis
ü Hospice 

• Kuria, Veerhuis, Zuid-Oost, Immanuel
ü PalliaGeve unit in een verpleeghuis 

• Leo Polak, Hof van Sloten, De Die, Oostpoort

Via PalliaGeveZorgZoeker zie je waar bedden vrij zijn

Voorwaarde: 
ü LevensverwachGng < 3 maanden 



Vergoeding 
pallia:eve zorg 

1. Zorgverzekeringswet: 
1. Thuis of hosipice: wijkverpleging. Indicatie zorgbehoefte door wijk- of  

transferverpleegkundige  
2. (Wtz toegelaten Hospice) of palliatieve unit: ELV . Afweging door huisarts                     

of transferverpleegkundige (ovv specialist) 
3. Geen eigen bijdrage Zvw, wel vaak voor hospice  

2. Wet langdurig zorg 
• Als de patiënt een Wlz-indicatie heeft (muv laag ZZP voor 1-1-2015)
• Extra budget als eigen zorgprofiel te weinig ruimte biedt
• Bij VPT is direct extra zorg mogelijk. De onderbouwing van de extra uren wordt 

vastgelegd in het zorgplan. 
• Bij PGB en MPT moet een verhoging bij het Zorgkantoor worden aangevraagd; 

hiervoor is een terminaliteitsverklaring nodig. 
• Inkomensafhankelijke eigen bijdrage van toepassing

Nota Bene: 
Mogelijkheden binnen de Wlz en Zvw zijn gelijk! 
Mantelzorgondersteuning via gemeenten
Huishoudelijke hulp via Wlz (igv Wlz-indicatie) of via gemeente 



Palliatieve zorg 
intramuraal 
Patiënt woont in verzorgingshuis, huisarts is 
verantwoordelijk. Dan gelden aanvullende voorwaarden 
t.o.v. palliatieve zorg thuis: 

ü Noodzaak tot zeer intensieve 24 uurs zorg 
ü Noodzaak tot bestrijding van zware pijn / verwardheid / 

benauwdheid / onrust
ü Er is sprake van complexe zorg en inzet van disciplines en 

noodzaak van continue nabijheid van zorg 

Ø Terminaliteitsverklaring 
Ø Aangepast zorgplan 
Ø Rapportage en evaluatie  
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https://www.verenso.nl/_asset/_public/Thema-en-projecten/Eerstelijn/Afwegingsinstrument_eerstelijns_verblijf_2_0_9_november_2016-defdef.pdf
https://www.sigra.nl/uploads/2021-03/65_route_aanmelding_tijdelijke_zorg_ouderen.pdf
https://www.sigra.nl/uploads/2021-03/65_afwegingsinstrument_elv_en_crisisopname.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/verblijf-zvw
https://www.sigra.nl/uploads/2021-03/regeling_crisiszorg_wlz_2021.pdf
https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz/berekening-van-de-eigen-bijdrage-wlz/berekening-lage-eigen-bijdrage-wlz
https://palliaweb.nl/palliatievezorgzoeker
https://palliaweb.nl/netwerk-amsterdam/netwerk/zorg-in-uw-regio/bedden-vrij
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