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Wat gaan we doen?

Stand van zaken ELV-GRZ 

• ELV en GRZ (en WLZ) triage en afweging,

• Organisatie spoed ELV- en GRZ-zorg

• Cijfers ELV

Wat gaat u doen in uw regio?
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Opname kortdurende zorg

WAT?

•Welk type zorg (zorgvraag)

• Spoed ?

WAAR?
•Waar is er plek

HOE?

•Opname logistiek

•Aanbod zorg en behandeling
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TRIAGE

LOKET

OPNAME 
& ZORG



Afwegingsinstrument kortdurend verblijf

Ja

2. Is (medische) zorg 
noodzakelijk?

4. Is deze behoefte 
permanent?

Verpleging en 
verzorging in 

instelling

Vragen Passende zorg

Ja

Nee of onbekend

Ja

1. Is ziekenhuis-zorg 
noodzakelijk?

3. Is de (medische) 
zorg thuis mogelijk?

Mantelzorg

Ja

Ja

Ja

Ja

Eerstelijns zorg

en/of

en/of - Verzorging;
- Hulp dagelijkse taken;

Wmo-voorzieningen

- Algemene voorzieningen; 
- Maatwerkvoorzieningen (o.a. 

respijtzorg);

Nee

Intramurale 
revalidatiezorg* 

Eerstelijns verblijf 
laag complex

Nee

Ziekenhuis
Ja

Wmo-voorzieningen

- Algemene voorzieningen; 
- Maatwerkvoorzieningen (o.a. 

respijtzorg);
Nee

Achterliggende afweging -
Opsommingen ter gedachtevorming en 
derhalve niet uitputtend 

Nee of onbekend

3c. Kan een 
mantelzorger hierin 

ondersteunen?

3a. Is er een 
eerstelijns zorg-

behoefte?

3b. Is er aanvullende 
hulp of 

ondersteuning 
nodig?

5. Zijn er haalbare 
revalidatiedoelen?

6. Opname i.v.m. 
elkaar 

beïnvloedende 
meervoudige 

problematiek?

Eerstelijns verblijf 
hoog complex

Nee

Ja

Logeeropvang/ 
crisisbed**

- Wijkverpleegkundige;
- Paramedici;
- POH/huisarts;
- SO, AVG;

Ja

2.
- Behandeling;
- Diagnostiek/observatie;
- (Onplanbare) verpleegkundige 

zorg;
- Hoog risico op geneeskundige 

zorg;

3.
- Is de situatie thuis veilig en 

verantwoord?
- Behoefte aan onplanbare zorg;
- Val- en dwaalgevaar;
- Behoefte aan ADL-onder-

steuning;

4.
- Blijvend permanent toezicht of 24 

uur per dag zorg in de nabijheid;
- Voorgeschiedenis van de patiënt; 

5.
- Trainbaarheid en leerbaarheid 

(cognitie);
- Belastbaarheid;
- Motivatie; 

6.
- Enkelvoudige problematiek 

(patiënt kan naast opnamedoel 
andere problemen hebben);

- Multidisciplinair team nodig?

Logeeropvang/ 
crisisbed**

* Zie volgende link voor afweging triage instrument revalidatiezorg: http://www.verenso.nl/wat-doen-
wij/vakinhoudelijke-producten/overige-producten/triage-instrument-revalidatiezorg/#.V_KAqvmLRD9. 
** Zie pagina 5 voor toelichting op kortdurende opnames voor patiënten met een Wlz-indicatie. 

1.
- Medisch specialistische 

interventies;
- Tweedelijns medische 

interventies; 

http://www.verenso.nl/wat-doen-wij/vakinhoudelijke-producten/overige-producten/triage-instrument-revalidatiezorg/#.V_KAqvmLRD9
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Ouderen zo lang mogelijk verantwoord thuis

indien niet mogelijk direct op de juiste plek

Beperken volume van post-acute zorg

Bevorderen van passend zorggebruik

Doorstroming ( toegang) in de zorgketen
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Kortdurende en spoedzorg 

• Eerste lijnsverblijf: ELV hoog en laag 
complex, en palliatief

• Geriatrische revalidatiezorg: GRZ 
• Wet Langdurige Zorg: WLZ
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO): Respijtzorg
• Hotelzorg
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Naar huis

Kortdurend

Geen ziekenhuis 

Kwetsbaar

multiproblematiek

Geen revalidatie

Geen WLZ

Medisch 

noodzakelijk

Behandeling 

(<1,5 uur per 

week)

SO of HA

Motivatie

Belastbaar

Veel behandeling 

nodig

(> 2 uur/week)

SO

MD team

ELV GRZ

• Laag complex: zorg + huisarts 

• Hoog complex: zorg + SO + MD team

• Palliatief: zorg + SO of HA 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwidvJD8uerLAhUCaQ8KHRN0DIcQjRwIBw&url=http://www.bndestem.nl/regio/breda/snelle-start-week-van-de-vooruitgang-1.454173&bvm=bv.118353311,d.ZWU&psig=AFQjCNFDFUiUoufCSy7o_LsqVAC4yfljfQ&ust=1459497464976253
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Moeilijke gevallen

Is het ELV laag complex of kan het thuis met thuiszorg?

Verschil: planbare zorg mogelijk/geen medische noodzakelijkheid 

opname dus geen risico op complicaties bij thuis blijven.

Is het GRZ of ELV hoog complex?

Verschil: er is in de ELV geen revalidatievraag, wel een zorgvraag die 

multidisciplinaire behandeling behoeft. Er is bij GRZ sprake van MD 

revalidatiezorg dus veel behandeling nodig om doelen te behalen 

(gemiddeld > 2 uur per week incl 24/7 medische zorg)

Is het GRZ of WLZ?

Verschil: verwachting rondom prognose

80/20
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Wanneer geen ELV?

• Meer dan 1,5 uur/week therapie, dus revalidatie nodig

• Matig gevorderde of ernstige dementie met 

gedragsproblemen.

• “Medisch noodzakelijke zorg” is niet tijdelijk maar blijvend, 

geen terugkeer verwacht.
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Hoe doet U de Triage nu?

Voor de GRZ

• SO in het ziekenhuis?

• Door de transfer VPK in het ziekenhuis?

• Op papier (point? Eigen formulier?)

• Via klinisch geriater bij opname vanuit huis via SEH

• Helemaal niet?

Voor ELV

• Door transfer VPK in opdracht van specialist

• Via huisarts direct naar instelling (veelal de laag complex)

• Via huisarts in overleg met SO (veelal de hoog complex)

• Anders? Of helemaal Niet?
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Stelling 1

De specialist ouderengeneeskunde 
is de expert in maken van de 
afweging ELV, GRZ of WLZ
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Stap 2: WAAR is er plek?

1. Zoeken van een bed wordt als zeer tijdrovend ervaren

2. Dekking 24/7 van groot belang

Oplossing Gooi: www.Verwijshulp.nl
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http://www.verwijshulp.nl/
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Stelling 2

De VVT is verplicht getrieerde patiënten op te 
nemen in het ELV/GRZ,  dienen altijd plek te 
hebben en inzichtelijk te maken waar de 
bedden zijn
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Stap 3: Hoe organiseer ik de ELV zorg?

• Team instellen op 24/7 opnames: wat doe je wel en niet in 
de avond/nachturen?

• ELV samen met GRZ? Voordeel revalidatieklimaat en 
systematiek, nadeel ongelijkheid tussen patienten

• Hoeveelheid behandeling, afstemmen zorgpad

• WLZ indicaties; contact CIZ en zorgkantoor

• Op en afschalen: hoe doe je dat?

• Doorstroom naar GRZ?
14
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Stelling 3

Het eerstelijns verblijf moet samen met de GRZ 

georganiseerd worden (zelfde team en afdeling)
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Afspraken spoed opname 

(kortdurende) zorg in de keten Gooi

1. triage/afweging via Specialist Ouderengeneeskunde (SO) 

ook voor het ELV

2. SO 24/7 bereikbaar, 1 nummer

3. Uitslag triage door SO (formulier of in dossier huisarts/SEH) = 

leidend

4. Behandelplan binnen 5 dagen

5. In ELV-lc: huisarts hoofdbehandelaar, in ELV-hc specialist 

ouderengeneeskunde hoofdbehandelaar

6. Bij GRZ; geriater doet assessment op SEH

7. Verwijshulp; 24/7 inzage bedden

8. Last resort ziekenhuis Tergooi

9. Bijhouden cijfers en wetenschappelijk onderzoek
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Evaluatie afspraken november 

2017 (enquête)
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Wat gaat goed? Wat kan beter?

Huisartsen (61, 41%) Afspraken zijn bekend (85%)
SO snel bereikbaar (70%)
Triageconsult zinvol (80%)
Passend bed gevonden (55%)

Opname ANW uren
Maken behandelplan
Overdracht keten (zkh-
HA)
Rol in MDO

Specialisten 
ouderengeneeskunde 
(20, 51%)

Afspraken zijn bekend (100%)
Tevreden over Triage (95%)
Voldoende kennis (70%)

Verwijshulp up to date
Informatie over patiënt
Zorgvraag hoger dan 
gedacht

Transfer/opnameplan
ning/ziekenhuis (6)

Afspraken zijn bekend (100%)
Tevreden over Triage  (90%)

Beschikbaarheid ELV 
laag-complex
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Cijfers ELV Vivium 2017 
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Laag complex Hoog complex

aantal 30 115

Leeftijd in jaar 81 81

Vrouw 73% 77%

via HA/SEH 29% 35%

opname < 24 uur 49% 78%

Opnameduur dagen 29 30
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Cijfers uitstroom ELV Vivium 2017
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• Uitstroom zonder vervolg ouderenzorg (naar huis) neemt toe 
met 4,2%

39,4% 43,5%

25,8%
24,5%

25,8% 23,5%

9,0% 8,5%

2017

1.539

Wijk

2016

1.201

Overleden

Geen 

ouderenzorg

WLZ

Uitstroom ELV

[# cliënten, einddatum ELV in jan-mrt]

-2,4%

-0,5%

-1,3%

4,2%

2017 -/- 2016

Verschil aandeel

[delta % 2017-2016]

Cijfers Zilveren Kruis, 2018
marktaandeel 31%



• ELV uitstroom zonder vervolgzorg heeft het grootste aandeel

55,8% 56,8%

14,0%
21,6%

20,9%
13,5%

9,3% 8,1%

Geen 

ouderenzorg

Overleden

WLZ

Wijk

2017 Q1

74

2016 Q1

43

Uitstroom ELV

[# cliënten, einddatum ELV in jan-mrt]

0,9%

7,7%

-7,4%

2017 -/- 2016

-1,2%

Verschil aandeel

[delta % 2017-2016]’t GooiRegio:

Cijfers Zilveren Kruis, 2018
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Conclusies & Take Home

• Samenwerken in de keten is essentieel, elkaar kennen helpt

• Spoedopnames staan onder tijdsdruk maar vereisen een 

zorgvuldige afweging (triage) om de patiënt op het juiste bed te 

krijgen. Triage door de specialist ouderengeneeskunde 24/7 leidt tot 

minder “verkeerde bedden” in het ELV.

• passende zorg voorkomt onder en overbehandeling en verstopping 

in de keten

• Inzicht en beschikbaarheid in de opname capaciteit dient 24/7 

gedekt te zijn

• Zorgpaden ELV moeten goed zijn ingericht, zodat de keten goed 

aansluit. Denk hierbij aan het organiseren van mogelijkheid tot 

inrichten opnames in de ANW uren, noodzakelijke inzet 

multidisciplinair team en expertise
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Wat gaat U doen (in uw 
regio)?
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Handige links

• https:// Verwijshulp.nl/Gooi 

• https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/aanmeldportaal-direct-juiste-

zorg-op-juiste-plaats-kwetsbare-ouderen

• Zie volgende link voor afweging triage instrument revalidatiezorg: 

http://www.verenso.nl/wat-doen-wij/vakinhoudelijke-producten/overige-

producten/triage-instrument-revalidatiezorg/#.V_KAqvmLRD9. 

• https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2016/06/nza-

publiceert-regelgeving-2017-voor-eerstelijns-verblijf

• https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/huisartsenzorg/ve

elgestelde-vragen/Eerstelijnsverblijf/

• https://www.sigra.nl/sites/default/files/downloads/Doorstroom/beslisboom

vervolgzorg.pdf
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https://www.sigra.nl/sites/default/files/downloads/Doorstroom/beslisboomvervolgzorg.pdf

