Acute opname bedden voor de eerste lijn
- Tijdens kantooruren belt u Bureau Crisistoewijzing Intramuraal (BCI) 024-3665767.
- U doorloopt met medewerker BCI het afwegingsinstrument
(zie: https://www.lhv.nl/afwegingsinstrument).
- Indien noodzakelijk overlegt de specialist ouderengeneeskunde (SO) met u over de
beslismogelijkheden; de hoofdbehandelaar heeft de zeggenschap over de plaatsing
en het type bed.
- Buiten kantooruren volgt doorschakeling van BCI naar de ZZG zorgcentrale.

ELV laag complex
- Huisarts meldt aan bij BCI en geeft mandaat voor plaatsing op ELV bed laag
complex.
- Huisarts blijft hoofdbehandelaar.
- Doel: herstel met alleen (eenvoudige) zorginzet, waarna terugkeer naar huis.

ELV hoog complex
- Huisarts meldt aan bij BCI en geeft mandaat voor plaatsing op ELV bed hoog
complex, de SO beslist over de plaatsing.
- Tijdens opname is de SO hoofdbehandelaar.
- Doel: herstel, waarbij multidisciplinaire zorg (complexe) en behandeling van SO,
paramedici en psycholoog nodig is, waarna terugkeer naar huis.

ELV palliatief bed
- Huisarts meldt aan bij BCI en geeft mandaat voor plaatsing op ELV bed palliatief.
- Huisarts geeft (voor patiënt met levensverwachting korter dan 3 mnd)
terminaalverklaring af.
- Opname hospice of palliatief bed.
- De SO is hoofdbehandelaar (en beslist over de plaatsing).
- Bij opname hospice (extramuraal) is huisarts hoofdbehandelaar.

Andere opnamemogelijkheden eerste lijn (GRZ, WLZ crisis, Observatie)
Er zijn verschillende opnamemogelijkheden in de eerste lijn. BCI (en uw SO) kan u
hierover adviseren. De SO beslist over plaatsing. Een geriatrisch assessment via de
geriater kan nodig zijn.

Aanbevelingen voor een goede overdracht na besluit tot plaatsing
1. ELV bed laag complexe zorg
- De eigen huisarts zorgt voor een snelle overdracht van het medisch dossier
(liefst digitaal) waarna de zorg wordt overgenomen.
- De eigen huisarts informeert telefonisch de tijdelijke huisarts voor de acute
problematiek.
- Er is een goede bereikbaarheid van de eigen huisarts over intercollegiaal overleg.
- NTBR en beleid rondom ziekenhuisopname zijn besproken en goed genoteerd.
- De huisarts die de overbruggingszorg op het ELV bed levert, voert in principe
geen euthanasie uit.
2. ELV bed hoog complex / ELV bed palliatief / GRZ, WLZ crisis-, observatiebed
- De eigen huisarts zorgt voor een snelle overdracht van het medisch dossier
(liefst digitaal) waarna de zorg wordt overgenomen.
- De eigen huisarts informeert telefonisch de specialist ouderengeneeskunde over
de acute problematiek.
- Er is een goede bereikbaarheid van de eigen huisarts voor intercollegiaal overleg.
- NTBR en beleid rondom ziekenhuisopname zijn besproken en goed genoteerd.
- De specialist ouderengeneeskunde die overbruggingszorg levert, voert in
principe geen euthanasie uit.

Werkgroep ELV bestaat uit OCE Nijmegen, LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o., BCI
en vertegenwoordigers van de VVT instellingen: ZZG zorggroep, de Waalboog,
Stichting Kalorama, zorggroep Maas en Waal.
Problemen rondom ELV kunt u melden bij OCE Nijmegen, tel 024-352 35 89.
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