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Ouderen in een acute crisissituatie hebben vaak intensieve verzorging nodig. Opvang in een 
verpleeghuis blijkt vaak de juiste weg, maar een beschikbare plek is niet altijd zomaar gevonden. 
Voorheen werd een patiënt, bij gebrek aan een plaats, soms toch opgenomen in het 
ziekenhuis. Sinds de komst van het Coördinatiepunt West-Achterhoek is dat beter geregeld.

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Maar 
ouderen kunnen kwetsbaar zijn, waardoor ze soms 
in een acute crisissituatie terechtkomen. Dat kan 
medisch zijn, waardoor een ziekenhuisopname nodig 
is. Maar dat is niet altijd het geval. 
In veel gevallen is (tijdelijke) opname in een verpleeg-
huis of verzorgingshuis de aangewezen weg. Voor 
huisartsen, wijkverpleegkundigen, transferverpleeg-
kundigen en SEH-artsen was het tot voor kort 
vaak een enorme zoektocht om voor iemand een 
beschikbare en passende plek te vinden. Dat ging 
doorgaans gepaard met eindeloos rondbellen. 
Dat hoeft nu niet meer, dankzij de komst van 
Coördinatiepunt West-Achterhoek. Dit team zoekt 
een passende, vrije plek voor de oudere inwoners 

van de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, 
Montferland, een deel van gemeente Bronckhorst 
en de plaats Dinxperlo.

Veranderde wetgeving
We praten over het Coördinatiepunt met drie 
betrokkenen. Dat zijn Francis Bongers (coördinator 
Transferbureau Slingeland Ziekenhuis), Daphne 
Donders (relatiemanager bij Sensire) en Jessica 
Schenau (manager ketenzorg en innovatie, huis-
artsenzorg Oude IJssel). Ook betrokken is Marian 
van Gaasbeek (SOG AZORA), lid van de stuurgroep 
coördinatiepunt kortdurend verblijf West-Achterhoek.
“In 2015 is er veel veranderd in de wetgeving rond 
zorg voor ouderen. Dat houdt onder meer in dat 

ouderen langer thuis wonen. Ook kwetsbare ouderen.
Die kunnen echter in een situatie komen dat het niet 
verantwoord is om nog langer thuis te wonen. Of dat 
ze in ieder geval tijdelijk ergens opgevangen moeten 
worden. Dit soort situaties doet zich vaak plotseling 
voor. Bijvoorbeeld als iemand valt, verward raakt of 
in een delier terechtkomt.”
De eerste zorgprofessional die er dan bij is, is 
meestal een huisarts of een wijkverpleegkundige. Tot
voor kort ging het als volgt: “De zorgprofessional 
kiest er dan vaak voor om te verwijzen naar de 
Spoedeisende Hulp of om een verzorgingsplek te 
gaan zoeken in een verpleeghuis of verzorgingshuis. 
Wanneer er geen plek gevonden kon worden bij
een instelling, werd de patiënt vaak opgenomen in 
het ziekenhuis omdat er geen andere oplossing 
voorhanden was.”

24/7 bellen
Die zoektocht is sinds april 2018 niet meer nodig, 
vertellen de geïnterviewden. “Dankzij de komst van 
Coördinatiepunt West-Achterhoek. Dit is een team 
dat ingeschakeld kan worden om zo snel mogelijk de 
juiste plek voor een oudere te vinden.”
Hoe werkt het? “De zorgprofessional die een plek 
zoekt, kan 24/7 bellen naar een speciaal telefoon-
nummer van het coördinatiepunt Medisch service-
centrum NAAST, dat de telefoon bemant. Na een 
eventuele beoordeling van de urgentie start het 
vervolgtraject. Hiervoor wordt een consulent van 
Azora of Sensire ingeschakeld. Die beoordeelt de 
zorgvraag en gaat dan een passende plek zoeken. 
Om te kijken waar capaciteit is, maakt de consulent 
gebruik van het systeem Zorgspoor. De consulent 

zoekt net zo lang tot een passende plek is gevonden 
voor de cliënt. Indien nodig kan dat zelfs buiten de 
regio.”

Veel voordelen
Coördinatiepunt West-Achterhoek functioneert nu 
ruim een jaar en blijkt goed te werken. “Het biedt 
veel voordelen, voor alle betrokkenen”, aldus de 
geïnterviewden. “In plaats van eindeloos rondbellen 
hoeven zorgprofessionals nu nog maar één 
telefoontje te plegen. Het Coördinatiepunt neemt 
het dan van hen over. Het heeft ook tot gevolg dat 
er minder ouderen onterecht naar de Spoedeisende 
Hulp gaan of in het ziekenhuis worden opgenomen. 
De hele wijze van handelen zorgt ervoor dat er 
snel een plek is voor een cliënt en dat dit ook een 
passende plek is. Hiermee hebben we een dienst-
verlening die uniek is in Nederland.”

Ouderen in crisis snel op juiste   opvangplek
Coördinatiepunt West-Achterhoek ontlast zorgprofessionals

 Zorgprofessionals hoeven nu nog maar één telefoontje te plegen om een opvangplek te vinden voor een oudere in crisis.

 Op de foto SEH-arts Lieneke van Haarlem.

 Nauw betrokken bij het 

 Coördinatiepunt (vlnr): 

 Jessica Schenau (huisartsenzorg 

 Oude IJssel), Francis Bongers 

 (Slingeland Ziekenhuis) en 

 Daphne Donders (Sensire).

Wlz en ELV
Vanuit de wetgeving gezien zijn er twee soorten 
opvangplekken voor ouderen in een crisissituatie. 
Het Coördinatiepunt voorziet in beide vormen van 
acute zorg. Dat betreft de Wlz-crisiszorg en ELV. 
Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Financiering 
komt vanuit deze wet wanneer iemand 24 uur 
per dag op de beschikbaarheid van zorg is 
aangewezen. Iemand kan zowel thuis verblijven 
als in een verpleeghuis, en alles er tussenin. ELV 
staat voor eerstelijnsverblijf. Dit is spoedopvang 
voor ouderen die na herstel weer goed naar huis 
terug kunnen gaan.


