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Meetlat ambulante nachtzorg Amsterdam 

Ambulante nachtzorg is de zorg die een cliënt tussen 23.00 uur en 07.00 uur nodig heeft om 
zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Deze meetlat beschrijft de regels van tijdelijke en 
beperkte inzet van ambulante nachtzorg opgesteld door het Platform Wijkverpleegkundige Zorg in 
Amsterdam geïnspireerd door Evean. 
 

Nachtzorg in Amsterdam 

 

Cordaan 

Cliënten Servicebureau Telefoonnummer : 088 – 267 32 26 (algemeen) 
 Email : cvkteam@cordaan.nl 

Wijkverpleegkundige in nacht                Telefoonnummer         : 06 – 552 703 02 West,  Zuid en Centrum 
 (22:45-7:45 uur)                                                                                                    06 -  223 775 59 Oost, Zuidoost, Noord, Diemen 
 

 

Amstelring 

Algemeen Zorgexperts Telefoonnummer : 088 – 972 02 00 
 Website : https://amstelringwijkzorg.nl/wijkteams/ 

Verpleegkundige Acute Zorg Team Telefoonnummer : 06 – 22122242 
 Email : azt@amstelringwijkzorg.nl 

 

Evean 

Algemeen Amsterdam en Zaandam Telefoonnummer : 088 – 383 33 02 

Wijkverpleegkundige Evean Telefoonnummer : 06 – 135 577 54 
 Email : mkiers@evean.nl 

Planners nachtzorg Telefoonnummer : 06 – 304 634 50 
 Email : plannersnachtzorg@evean.nl 

Nachtverpleegkundige Email : Nachtverpleegkundige@evean.nl 

 

Cliënt komt in aanmerking wanneer: 

§ Hij/zij zonder deze zorg opgenomen moet worden, of risico loopt op lichamelijk letsel. 
§ Er geen inzet van mantelzorg mogelijk is. 
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Uitgangspunten  

§ Beoordeling van de zelfredzaamheid en beoordeling inzet van hulpmiddelen zijn onderdeel van 
het triageproces. 

§ Er wordt uitgegaan bij de zorgmomenten van de autonomie van de cliënt, met een eigen regie 
over het leven.  

§ Analyse inzet nachtzorg wordt door een wijkverpleegkundige gedaan. Bij twijfel ga in overleg 
met de (nacht)wijkverpleegkundige en bepaal samen.  

§ Ongeplande zorg gaat vóór geplande zorg. 
§ Geplande zorg wordt wekelijks door de wijkverpleegkundige geëvalueerd, hierbij wordt het 

advies van de nachtverpleegkundige opgevolgd.  
§ Controlemomenten zijn bedoeld als tijdelijke zorg in acute situaties, zodra cliënt weer 

zelfstandig kan functioneren stopt de zorg.  
§ Er is sprake van kortdurende persoonlijke zorg met een duidelijk begin en eind. 
§ Het gaat om wenstijden, er wordt niet gewerkt met vaste tijden.  
 
Geplande nachtzorg 

§ Wisselligging bij risico op huidletsel. 
§ Medicatieverstrekking die niet anders toegediend kan worden. 
§ Sociale controle denk bijvoorbeeld aan een delier (daarna mogelijke domotica-oplossing). 
§ Controle bij ziekte of operatie. 
 
Ongeplande zorg 

§ Zorg na een valincident. 
§ Zorg na alarmering of oproep. 
§ Medisch technische handelingen (bijv. katheter of sondevoeding). 
§ Zorg voor terminale cliënten.  
 
Tips om nachtzorg af te bouwen 
https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/videos/domotica-nachtzorg 

§ Inzet innovatiekoffer/pluskoffer/nachtkoffer. 
§ Bijvoorbeeld dwalen: bedmat met bewegingsmelder. 
§ Lichtgewicht Raizer (tilstoel) https://www.hdkcareproducts.nl/raizer/. 


