
Stroomschema Toegang ELV/GRZ, 
Crisis- en Respijtzorg

JA

Overweging vooraf: Heeft patiënt al een WLZ-indicatie? 

Is mantelzorg uitgevallen? 

Heeft patiënt WLZ-indicatie?

Is de levensverwachting minder 
dan 3 maanden?

Zijn er haalbare revalidatiedoelen?

Ziekenhuis

Respijtzorg/ WMO-voorziening

Wijkverpleegkundige en/of eerstelijns 
zorg inschakelen of uitbreiden

ELV Palliatief terminaal

Is ziekenhuiszorg noodzakelijk? 

JANEE

Is (medische) zorg thuis mogelijk? 

JA
NEE

JANEE

JANEE

NEE

Enkelvoudige problematiek 
Patiënt kan naast opname doel 
andere problemen hebben

Meervoudige problematiek
Patiënt heeft elkaar  beïnvloedende 
aandoeningen of beperkingen

ELV Laag complex

ELV Hoog complex

Crisiszorg PG of Somatisch

Respijtzorg WLZ

zie toelichting, punt 4a

zie toelichting, punt 4b

zie toelichting, punt 1

Revalidatie GRZ
JANEE

Is er sprake van enkelvoudige of 
meervoudige problematiek?

zie toelichting, punt 6b

zie toelichting, punt 6a

zie toelichting, punt 5

Palliatieve thuiszorg

Gebaseerd op: Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 (VWS, november 2016)



1.  Kijk op:   https://vindvrijeplaatsen.verzorgdeoverdracht.nl/
  
 Daar is te zien waar in de betreffende regio (regio kiezen) bedden ELV  
 beschikbaar zijn, van het gewenst niveau (laag complex, hoog complex of palliatief  
 terminaal). 
 Ook inzicht in capaciteit GRZ, crisiszorg en hospice.

2.  Bel vervolgens via het regionale nummer en doorkiesnummer met de instelling van  
 voorkeur (met beschikbare capaciteit):
  Regio Assen   : 085 - 822 3926
  Regio Meppel/ZW Drenthe : 085 - 071 0273
  Regio Emmen   : 085 - 822 3924
  Regio Hoogeveen  : 085 - 822 3925
 
3.  De huisarts geeft (minimaal) de volgende gegevens door aan de gekozen instelling:
  - Naam huisarts
  - Naam patiënt
  - Reden opname patiënt/cliënt
  - Soort ELV-bed: Laag of hoog complex, of palliatief terminale zorg
     In geval van hoogcomplex, wel of geen sprake van verward gedrag en/of
     verslavingsproblematiek? (Niet elke instelling is daarop ingericht)
 
                 Bij plaatsing ELV Laag Complex buiten het bereik van de praktijk, verzorgt de huisarts 
 eerst een volledige overdracht naar de betreffende collega-huisarts (via VIP samenwerken): 
                                 - actuele medicatielijst,  
                                 - probleemlijst
                                 - journaal laatste 6 weken

4.  Door het (tijdelijk) wegvallen van mantelzorg, kan de behoefte ontstaan aan opvang voor een patiënt.
 a. Geen WLZ indicatie aanwezig -> Respijtzorg WMO -> neem contact op met Afd. WMO van de 
 betreffende gemeente. 
 b. Wel WLZ-indicatie -> Zoeken op beschikbaarheid ELV Laag complex (zie punt 1). 

5.  Crisiszorg (Bij algemene vragen contact opnemen met de afdeling Zorgtoewijzing van Zilveren Kruis/ 
 Zorgkantoor: 038- 456 78 88 ) 

Contactgegevens aanbieders Crisiszorg Wlz:  

Drenthe Locatie Telefoonnummer 
tijdens kantooruren

Telefoonnummer
 tijdens ANW-uren

Icare Beilen of Assen 088-383 30 30 085-773 18 88 

Interzorg Noord 
Nederland

Assen 0800 - 223 34 04 0592 - 33 82 00 
0592 - 30 47 55 

Zorggroep 
Noorderboog

Meppel 0522-752852 0522 - 498 498 

Treant Care Emmen 0900 - 0591 0900 - 0591

Zorggroep 
Tangenborgh

0591 - 68 16 66 0591 - 68 16 66 

6.  Laag complex en hoog complex 
 a. Laag complex: Huisarts blijft hoofdbehandelaar; VVT-instelling ondersteunt de zorg; geen  
 multi-disciplinaire behandeling beschikbaar. Huisarts stelt in samenwerking met wijkverpleegkundige   
                het zorgplan op.  
 b.  Hoog complex: SO is hoofdbehandelaar; VVT-instelling neemt zorg over; multidisciplinaire  
 behandeling nodig en beschikbaar.
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