Verwijskaart ‘kwetsbare ouderen’
…Werk in uitvoering…
Vragen

Passende zorg

1.Is medische ziekenhuiszorg
noodzakelijk?

Ja

Nee

2.Is er sprake van
gedecompenseerde
• angststoornis
• depressie
• psychose?

Ja

Nee
3.Is de situatie thuis nog
verantwoord?
Patiënt toont geen verward gedrag, er
is geen brandgevaar en/of valgevaar

Ja

en/of
4.Is er behoefte aan planbare
zorg?
Patiënt kan zelf uit bed, alarmeren en
zelf naar het toilet

Huisarts overlegt met (geriater)
ziekenhuis.
CWZ 024- 365 76 57
Specialisme van keuze of SEH-arts
(overleg geriater mogelijk).
Radboudumc 06- 21 10 49 57
Geriafoon
Huisarts neemt contact op met
crisisdienst Pro Persona:
Tijdens kantoortijd: 024-343 65 20
secretariaat IHT crisisdienst VWZ
Buiten kantoortijd: 024-328 39 11
receptie Pro Persona
Patiënt kan thuisblijven met
passende zorg. Indien:
• patiënt bekend met thuiszorg
=> overleg met betreffende
thuiszorgorganisatie
• patiënt niet bekend met thuiszorg
=> eigen bekende wijkverpleegkundige of overleg met
Zorgcentrale 024- 366 57 77

Nee
5.Heeft de patiënt een
indicatie voor wet
langdurige zorg (WLZ) via
de CIZ?

Ja

Patiënt heeft WLZ indicatie.
Huisarts belt met het huis van
inschrijving; zij zoeken mee naar
overbruggingsplek.

Nee

Huisarts neemt contact op met BCI: 024- 366 57 67
Zie achterzijde van deze kaart voor de vragen die gesteld worden.
BCI is bereikbaar bij vragen en/of onduidelijkheden.

Verwijskaart ‘kwetsbare ouderen’
voor huisartsen
Wanneer u alle vragen met Nee beantwoord heeft, neemt u contact op
met Bureau Crisistoewijzing Intramuraal.
BCI: 024- 366 57 67. Indien nodig levert u de gevraagde gegevens direct
aan om het proces in gang te kunnen zetten.
Tijden waarop zij bereikbaar zijn: ma t/m vr 9.00-17.00 uur, buiten deze
uren wordt u doorgeschakeld naar de Zorgcentrale.
BCI werkt en adviseert o.b.v. het regionaal afgesproken protocol en kan
met u meedenken en zoeken naar een passende oplossing (bijvoorbeeld
een ELV Plaats).
Voor het opstarten van thuiszorg neemt u contact op met:
• tijdens kantooruren: eigen bekende wijkverpleegkundige;
• tijdens ANW uren: overleg met Zorgcentrale 024- 366 57 77.

Vragenlijst voor huisartsen bij spoedsituatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingevuld complex memo beschikbaar?
Delen dossier door eigen huisarts (bij opt-in op ja)?
NAW gegevens patiënt?
Op welk telefoonnummer is de huisarts bereikbaar voor
terugkoppeling?
Heeft de patiënt een WLZ indicatie?
Is patiënt wilsbekwaam? Zo niet evt. consultatie dienstdoende
Specialist Ouderengeneeskunde (via BCI)
Wat is de huidige medische situatie?
Hoe is de huidige mobiliteit, kan de patiënt zelfstandig naar het toilet
en de deur opendoen?
Hoe is de cognitie van de patiënt?
Hoe is de woonsituatie: woont patiënt alleen, heeft de patiënt
kinderen, moet patiënt trappen lopen?
Wie is de contactpersoon?
Is er een mantelzorger betrokken?
Is er thuiszorg betrokken, zo ja welke organisatie?
Welke medicatie gebruikt de patiënt?
Wat is de relevante voorgeschiedenis?

