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Inleiding 

Voor u ligt de crisisregeling voor de regio Twente voor de ouderenzorg. De regeling bestaat uit een 

proces voor de crisisregeling somatiek en de crisisregeling PG. Met deze regeling wordt door de 

betrokken organisaties op een eenduidige wijze invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid om 

de acute Wlz zorg in gezamenlijkheid te organiseren.  

Het is in de gezondheidszorg gebruikelijk dat er verschillende partijen betrokken zijn bij goede zorg-, 

behandeling en dienstverlening voor bijzondere doelgroepen. Een juiste samenwerking tussen deze 

verschillende partijen is daarbij van groot belang. Belangrijke randvoorwaarden voor het bieden van 

verantwoorde zorg voor specifieke doelgroepen zijn een duidelijke taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling en de noodzaak dat de betreffende zorgverleners met elkaar 

communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen. Deze crisisregeling voor 

de regio Twente beoogt de randvoorwaarden en de organisatorische aspecten bij een crisissituatie te 

verduidelijken. Door heldere definities en spelregels te formuleren wordt duidelijk wat de 

verschillende participanten van elkaar kunnen en mogen verwachten. Er wordt gestreefd naar een 

optimale organisatie van de zorgverlening aan cliënten in een crisissituatie en hun omgeving.  

Met deze regeling wordt een eenduidige werkwijze voorgesteld. Het volgende wordt beschreven: 

 Definitie van een crisis; 

 In- en uitsluitcriteria; 

 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 

 Procedure bij opname; 

 Indien er geen bed beschikbaar is binnen deze crisisregeling. 

Om de afspraken in de praktijk goed te monitoren op werkbaarheid, volledigheid en opvolging vindt 

er jaarlijks een evaluatie plaats van de regeling met alle betrokken instanties.  
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Deelnemende VVT instellingen 

De deelnemende instellingen aan deze regeling, inclusief een overzicht van de gelabelde crisisbedden 

binnen de regio zijn: 

PG-crisisbedden 

1. Liberein 

i. Locatie de Eschpoort (Enschede)    2 bedden 

ii. Locatie Bruggerbosch (Enschede)    2 bedden 

2. Livio 

i. Locatie de Cromhoff (Enschede)    4 bedden 

3. De Posten (Enschede)      2 bedden (flexibel PG/somatiek1) 

4. Zorggroep Sint Maarten 

i. Locatie Oldenhove (Losser)     1 bed 

ii. Locatie GM (Denekamp)     1 bed 

iii. Locatie Gereia (Oldenzaal)     1 bed 

iv. Locatie de Bloemenhof (Tubbergen)   1 bed 

5. Trivium Meulenbelt zorg 

i. Locatie Het Borsthuis/Het Hof/Het Dijkhuis  

(Hengelo/Borne)      2 bedden 

ii. Locatie Het Meulenbelt/Het Weggeler/Het Haarhuus/ 

De Meulenhof en De Weemelanden (Almelo, Westerhaar,  

Tubbergen en Vriezenveen)    2 bedden 

6. Carintreggeland Groep 

i. Locatie Herinckhave (Hengelo)    2 bedden 

ii. Locatie Stoevelaar (Goor)     1 bed 

iii. Locatie de Schutse (Rijssen)    1 bed 

iv. Locatie Eugeria (Almelo)     1 bed 

7. Zorgaccent 

i. Locatie Krönnenzommer (Hellendoorn)   2 bedden 

Hiermee komt het totaal aantal PG crisisbedden in de regio Twente op 25. 

We werken samen met GGZ instellingen Mediant en Dimence. Zij dragen zorg voor de beoordeling 

van de crisissituatie als er sprake is van verzet en/of wanneer er nog geen passende PG diagnostiek 

is. 

Somatische crisisbedden 

1. Liberein        8 bedden 

2. Livio        2 bedden  

3. De Posten         1 bed (flexibel PG/somatiek) 

4. Zorggroep Sint Maarten      2 bedden 

Hiermee komt het totaal aantal Somatiek crisisbedden in de regio Twente op 13. 

Uitgangspunt 

                                                           
1 Dit betreft 1 flexibel bed voor PG of somatiek. 
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De in de inleiding genoemde VVT-instellingen zijn samen verantwoordelijk voor de crisisopname van 

cliënten, passend binnen deze crisisregeling.  

 

Geografie 

Op basis van waar de cliënt op dat moment verblijft wordt bepaald of Alerta of de Zorgschakel de 

triage uitvoert en wordt bepaald of Mediant of Dimence wordt benaderd voor het uitvoeren van de 

crisis beoordeling.  Onder het werkgebied van de Zorgschakel en Mediant vallen de volgende 

gemeenten: Enschede, Haaksbergen, Losser, Oldenzaal, Dinkelland, Hengelo, Borne en Hof van 

Twente. Onder het werkgebied van Alerta en Dimence vallen de volgende gemeenten: Almelo, 

Wierden, Rijssen, Hellendoorn, Twenterand en Tubbergen. De Zorgschakel en Alerta werken nauw 

samen en verbinden casuïstiek aan elkaar door in het geval dat per abuis het verkeerde 

coördinatiepunt wordt gebeld door de aanmelder.  
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De PG crisis 

Definitie PG-crisisbed 

Het PG-crisisbed is een bed dat specifiek gelabeld is voor de PG crisisregeling en kan ook alleen 

daarvoor ingezet worden, conform de regeling en de daaraan verbonden criteria. 

Wanneer is er sprake van een PG-crisisopname? 

Omschrijving PG-crisis: 

Er is sprake van een PG-crisis als de zorgbehoefte van de cliënt met gedragsproblemen de 

mogelijkheden van de mantelzorg of professionele hulpverlening in de thuissituatie te boven gaat. 

Door deze zorgbehoefte ontstaat de noodzaak tot acuut ingrijpen2, aangezien anders op korte 

termijn een bedreigende situaties gaat ontstaan voor de cliënt3.  

Insluitcriteria PG-crisisbed 

Meestal gaat het om een combinatie van de volgende factoren: 

a) De cliënt heeft een Wlz indicatie of komt in aanmerking voor een Wlz indicatie; 

b) Het betreft een PG-cliënt, dan wel het vermoeden bestaat dat het om een PG-cliënt gaat; 

c) De cliënt bevindt zich thuis of op de Spoed Eisende Hulp (SEH)/Acute Opname Afdeling 

(AOA)/de drie Twentse Huisartsenposten en woont in één van de 14 Twentse Gemeenten; 

d) Er is sprake van ernstig acuut gevaar voor anderen of voor de cliënt zelf; 

e) De cliënt verzet zich tegen opname; 

f) De cliënt is aangewezen op verpleeghuiszorg en komt niet in aanmerking voor andere 

vormen van hulp-/zorgverlening in de thuissituatie; 

g) Er is sprake van een acute onvoorziene uitval van het verzorgend mantelzorgsysteem; 

h) Er is sprake van acute verslechtering van de functionele beperkingen van een cliënt zonder 

aanwezigheid van een adequaat verzorgend mantelzorgsysteem; 

i) Thuis blijven wonen, ook met optimale zorg, levert acuut gevaarlijke situaties op voor de PG-

cliënt of voor anderen; 

j) Behandelbaar somatisch lijden als oorzaak voor de crisissituatie is door de huisarts 

uitgesloten en bekend somatisch lijden is adequaat behandeld.  

Uitsluitcriteria PG-crisisbed 

a) De cliënt kan optimale hulp thuis krijgen; 

b) Er is voor de cliënt sprake van (noodzakelijk dan wel gewenst) verder klinisch specialistisch 

onderzoek alvorens opname; 

c) Er is geen sprake van gevaar voor de cliënt zelf of de omgeving. 

                                                           
2 Onder acuut ingrijpen wordt verstaan: binnen 24 uur.  
3 Er zijn uitzonderingen zoals bijvoorbeeld situaties waarbij er sprake is van een delier. Opname kan dan 
plaatsvinden op een PG of somatiek crisisplek met een evaluatie achteraf. De keuze kan dan worden besproken 
als leermoment: wat was voor de cliënt de beste oplossing geweest? 
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De somatische crisis 

Definitie somatisch crisisbed 

Het somatische crisisbed is een bed dat specifiek gelabeld is voor de somatische crisisregeling en kan 

ook alleen daarvoor ingezet worden conform deze regeling en de daaraan verbonden criteria. 

Wanneer is er sprake van een somatische crisisopname? 

Omschrijving somatische crisis: 

Er is sprake van een somatische crisis als de cliënt met een verzorgingsbehoefte de mogelijkheden 

van de mantelzorg of professionele hulpverlening in de thuissituatie te boven gaat. Door deze 

zorgbehoefte ontstaat de noodzaak tot acuut4 ingrijpen, aangezien anders op korte termijn een 

bedreigende situatie zal ontstaan voor de cliënt. 

Insluitcriteria somatisch crisisbed 

a) De cliënt heeft een Wlz indicatie of komt in aanmerking voor een Wlz indicatie; 

o Permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel voor de cliënt. 

o 24 uur per dag zorg in de nabijheid. 

b) De cliënt bevindt zich thuis of op de Spoed Eisende Hulp (SEH)/Acute Opname Afdeling 

(AOA)/ de drie Twentse Huisartsenposten en woont in één van de 14 Twentse Gemeenten; 

c) De cliënt wil opgenomen worden; 

d) Er is sprake van een acute verslechtering van de zelfredzaamheid van de cliënt of acuut 

toenemen van zorgvragen die niet kunnen worden opgevangen in een thuissituatie door 

professionals en/of mantelzorg, waarbij binnen 24 uur een oplossing voor gevonden moet 

worden. 

Uitsluitcriteria somatisch crisisbed 

a) Er is medische specialistische diagnostiek en behandeling noodzakelijk; 

b) Er is sprake van (een vermoeden van) PG problematiek; 

c) Er is sprake van psychiatrische problematiek met ernstig verstorend gedrag (acting out); 

d) Er is sprake van een langer bestaand probleem dat geleidelijk aan slechter wordt; 

e) Medisch technisch voorbehouden handelingen kunnen in overleg met de dienstdoende 

SO/organisatie een uitsluitcriterium zijn; 

f) Noodzakelijk geïsoleerde verpleging kan in overleg met de dienstdoende SO/organisatie een 

uitsluitcriterium zijn. 

  

                                                           
4 Onder acuut wordt verstaan: binnen 24 uur.  



8 
 

Medische verantwoordelijkheid en verzet 

De medische eindverantwoordelijkheid blijft bij de aanmeldend arts (dat is vaak de huisarts of SEH-

arts) tot het moment van opname, waarbij de GGZ crisisdienst beschikbaar is voor advies bij cliënten 

met PG problematiek. 

Specialist ouderengeneeskunde 

Neemt de medische eindverantwoordelijkheid over op het moment dat de cliënt wordt geplaatst op 

het daarvoor geoormerkte crisisbed. 

Vrijwillige opname zonder verzet 

Indien er geen aanwijzingen zijn voor verzet, dan wordt de cliënt vrijwillig opgenomen. 

Geen bereidheid, geen verzet 

Indien een cliënt niet meer kan zeggen of hij het eens of oneens is met de opname geldt volgens de 

Wet Zorg en Dwang (Wzd) ‘geen bereidheid, geen verzet’ en kan de cliënt worden opgenomen onder 

artikel 21 van de Wzd. Opname kan dan alleen plaatsvinden op een PG crisisbed. De artikel 21 toets 

wordt dan zo spoedig mogelijk na opname aangevraagd. 

Onvrijwillige opname en verzet 

Wanneer er sprake is van verzet of te verwachten verzet én er sprake is van ernstig nadeel dat acuut 

dreigend is, zal alvorens over te gaan tot een crisisopname door de coördinatiefaciliteit contact 

worden opgenomen met de GGZ crisisdienst met het verzoek de cliënt te beoordelen. De 

burgemeester is bevoegd om een machtiging tot opname in crisissituaties af te geven op basis van 

een medische verklaring. Deze machtiging heet de In Bewaring Stelling (IBS). Opname kan dan alleen 

plaatsvinden op een PG crisisbed. 

De medische verklaring voor een IBS moet worden opgesteld door een terzake deskundig arts die 

niet bij de behandeling is betrokken. Uit de medische verklaring blijkt waar de onvrijwilligheid ten 

opzichte van de opname uit bestaat en dat voldaan is aan de eisen voor een IBS.  

Voor het afgeven van een IBS gelden de volgende criteria: 

- Er moet sprake zijn van ernstig nadeel (voor de cliënt of voor anderen); 

- Het ernstig nadeel moet het gevolg zijn van het gedrag van de cliënt, hetgeen weer het 

gevolg is van zijn psychogeriatrische aandoening, een verstandelijke beperking, een daarmee 

gaande psychische stoornis of een combinatie daarvan; 

- De opname en het verblijf moeten noodzakelijk en geschikt zijn om het ernstig nadeel af te 

kunnen wenden; 

- Er is geen minder zwaar middel om het ernstige nadeel af te kunnen wenden. 

Een IBS heeft een geldigheidsduur van ten hoogste drie dagen. Indien het CIZ binnen die drie dagen 

een verzoek tot een machtiging van verlenging van de IBS bij de rechter indient, vervalt de IBS pas op 

het moment dat de rechter uitspraak doet. De machtiging tot voortzetting van de IBS heeft een 

geldigheidsduur van zes weken.  

Na de crisisopname monitort de zorgaanbieder op welke basis de cliënt kan verblijven. Dat kan op 

vrijwillige basis zijn, op basis van artikel 21 Wzd of op basis van een Rechterlijke Machtiging (RM). Bij 

een vrijwillige opname stemt de cliënt in met de opname. Dit vereist inzicht en overzicht. Bij een 

opname op basis van artikel 21 geeft de cliënt geen blijk ban bereidheid, maar verzet de cliënt zich 
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ook niet. Bij een RM is er sprake van verzet van de cliënt of diens vertegenwoordiger tegen de 

opname.  

Als het verzet tijdens de opname ontstaat  

In sommige gevallen wordt pas tijdens het opnamemoment zelf duidelijk dat er sprake is van verzet 

bij de cliënt. Het verzet was dan in de thuissituatie tijdens de beoordeling door de crisisdienst nog 

niet aanwezig, maar ontstaat tijdens de opname. Indien het verzet binnen 24 uur na opname 

ontstaat kan de VVT buiten kantoortijden een beroep doen op de GGZ crisisdienst om te voorkomen 

dat de cliënt naar huis moet worden gestuurd.  
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Proces en Rollen 

Het proces 

1. De aanmeldend arts vermoedt dat er sprake is van een PG crisis of somatische crisis en 

neemt contact op met de coördinatiefaciliteit. 

2. De coördinatiefaciliteit voert de eerste triage uit.  

a. Wanneer uit de eerste triage blijkt dat de cliënt al passende diagnostiek heeft én er is 

geen sprake van verzet of er is sprake van een somatische crisis en geen verzet, dan 

wordt er gezocht naar opnamecapaciteit in de regio of daarbuiten. De 

coördinatiefaciliteit zorgt voor opname voor het arts-arts contact, voor de 

overdracht van de benodigde (medische) gegevens en licht de dienstdoende 

verpleegkundige van de afdeling en de zorgregelaar of cliëntadviseur van de 

organisatie in over de crisisopname. 

b. Wanneer uit de triage blijkt dat de PG cliënt nog geen passende diagnostiek heeft of 

er is sprake van (of een vermoeden van) verzet bij een PG crisis dan kijkt de 

coördinatiefaciliteit eerst of er een PG crisis plek beschikbaar is binnen of buiten de 

regio. Is er een plek gevonden dan verbindt de coördinatiefaciliteit de aanmelder bij 

een PG crisis door met de GGZ crisisdienst en reserveert de coördinatiefaciliteit de 

gevonden plek voor de cliënt in kwestie. 

3. De GGZ crisisdienst voert de crisisbeoordeling uit. Op basis van deze crisisbeoordeling kan 

één van de vier conclusies getrokken worden door de GGZ crisisdienst: 

a. De cliënt heeft voorliggende GGZ problematiek, waardoor opname in de VVT niet 

wenselijk is, maar een opname op een GGZ crisisplek moet worden georganiseerd. 

De GGZ crisisdienst zet dit proces dan verder uit binnen de Wet Verplichte GGZ. 

b. Er is sprake van een PG crisis met verzet. De GGZ crisisdienst koppelt dit terug aan de 

aanmeldend arts en verstuurt de crisisrapportage naar de coördinatiefaciliteit. De 

medische beoordeling ten behoeve van de IBS wordt rechtstreeks via Khonraad naar 

de zorgaanbieder verstuurd.  

c. Er is sprake van een PG crisis, maar er is geen sprake van verzet. De GGZ crisisdienst 

koppelt dit terug aan de aanmeldend arts en verstuurt de crisisrapportage naar de 

coördinatiefaciliteit.  

d. De GGZ crisisdienst beoordeelt de situatie als niet zijnde PG crisis en overlegt dit met 

de aanmelder. 

4. De coördinatiefaciliteit zorgt (bij de uitkomsten B en C van punt 3) voor opname voor het 

arts-arts contact, voor de overdracht van de benodigde (medische) gegevens en licht de 

dienstdoende verpleegkundige van de afdeling en de zorgregelaar/cliëntadviseur van de 

organisatie in over de crisisopname. 

5. In de tijdspanne die kan ontstaan tussen het moment dat daadwerkelijk een PG-crisissituatie 

is vastgesteld door de GGZ crisisdienst en het moment van opname in een VVT-instelling is 

de huisarts/SEH-arts medisch eindverantwoordelijk. 

6. Indien de huisarts het vermoeden heeft dat opname na kantooruren plaatsvindt en het nog 

niet bekend is welke instelling opneemt, draagt hij/zij de situatie en alle benodigde 

informatie over aan de huisartsenpost; 

Wat als er geen bed beschikbaar is? 

Op het moment dat er geen bed beschikbaar is binnen de regio, zal de coördinatiefaciliteit eerst 

zoeken naar een beschikbaar bed buiten de regio. Mocht er buiten de regio geen oplossing gevonden 



11 
 

kunnen worden, doordat er geen bed beschikbaar is óf doordat er te ver weg een bed beschikbaar is, 

dan kan binnen kantoortijden een beroep worden gedaan op de zorgbemiddelaar van de 

dossierhouder. Is er geen dossierhouder, omdat er nog geen Wlz indicatie is, dan kan er een beroep 

worden gedaan op de zorgbemiddelaar van de aanbieder van voorkeur. Deze spant zich in om een 

alternatief beschikbaar bed te vinden voor de cliënt en denkt, op het moment dat er geen opname 

kan worden gedaan, mee in oplossingen om de situatie thuis tijdelijk te overbruggen. De aanmeldend 

arts blijft medisch eindverantwoordelijk voor de cliënt als opname nog niet plaats kan vinden en is 

verantwoordelijk voor het organiseren van het alternatief. 

Buiten kantoortijden kan geen beroep worden gedaan op de zorgbemiddeling. Buiten kantoortijden 

zal de huisarts in overleg met de familie/het netwerk van de cliënt een oplossing organiseren om de 

situatie thuis tijdelijk te overbruggen. De huisarts kan hierin een beroep doen op de 

coördinatiefaciliteit om mee te denken in het vinden van tijdelijke oplossingen thuis, zoals 

bijvoorbeeld opschaling van de zorg door de wijkverpleging.  

Als er geen plek gevonden is voor de cliënt en de situatie wordt thuis overbrugd dan plaatst de 

coördinatiefaciliteit de cliënt op de wachtlijst en maakt melding bij het zorgkantoor op de 

eerstvolgende werkdag. De coördinatiefaciliteit blijft dagelijks in contact met de aanmeldend arts 

totdat er een plek gevonden is voor de cliënt. 

De rol van de aanmeldend arts 

De aanmeldend arts, dat is de huisarts of de SEH-arts, vermoedt dat er sprake is van een Wlz 

crisissituatie. Hierbij checkt de aanmeldend arts eerst of de cliënt voldoet aan de criteria van een 

crisisaanmelding en of er een Wlz indicatie is. Daarna neemt de aanmeldend arts contact op met de 

coördinatiefaciliteit. Samen doorlopen zij de eerste triage. Indien nodig wordt de arts doorverbonden 

met de GGZ crisisdienst. Als geconstateerd wordt dat er sprake is van een PG of somatische crisis dan 

volgt daarna opname. De aanmeldend arts is verantwoordelijk voor de medische overdracht en het 

overdragen van de behandelverantwoordelijkheid aan de SO. De aanmeldend arts blijft medisch 

eindverantwoordelijk totdat de cliënt is opgenomen in de VVT instelling. Als de aanmeldend arts het 

vermoeden heeft dat de opname na kantoortijden plaatsvindt, dan wordt de situatie overgedragen 

aan de spoedpost.  

Als geconstateerd wordt dat er geen sprake is van een PG of somatische crisis dan blijft de 

aanmeldend arts medisch eindverantwoordelijk voor de cliënt. De arts is daarmee ook 

verantwoordelijk voor het zoeken van een passende oplossing in de thuissituatie.  

De rol van de coördinatiefaciliteit 

De coördinatiefaciliteit heeft een regionale coördinatie- en regiefunctie voor alle acute 

opnameverzoeken, hier vallen ook de crisisregelingen onder. De coördinatiefaciliteit is hiervoor 24 

uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. De coördinatiefaciliteit doorloopt samen met de 

aanmelder (huisarts/SEH-arts) het triageproces en legt dit vast. De coördinatiefaciliteit zoekt 

vervolgens een passende crisisplek. Indien nodig verbindt de coördinatiefaciliteit de aanmeldend arts 

door met de GGZ crisisdienst. Indien er wordt geconstateerd dat de cliënt voldoet aan de criteria 

voor een PG of somatische crisisopname, dan organiseert de coördinatiefaciliteit de opname. De 

coördinatiefaciliteit zorgt voor opname voor het arts-arts contact, voor de overdracht van de 

benodigde (medische) gegevens en licht de dienstdoende verpleegkundige van de afdeling en de 

zorgregelaar/cliëntadviseur van de organisatie in over de crisisopname. Buiten kantoortijden houdt 

de coördinatiefaciliteit de bedbezetting apart bij. De VVT instelling past de bedbezetting de 

eerstvolgende werkdag zelf aan in Point. 
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De rol van de GGZ instelling 

De rol van de GGZ instelling is het labelen van een situatie als PG-crisis wanneer er nog geen 

diagnostiek heeft plaatsgevonden en/of wanneer er sprake is van verzet. Bij verzet is het de GGZ 

instelling die de medische verklaring afgeeft t.b.v. de IBS. De GGZ instelling is enkel verantwoordelijk 

voor de beoordeling van een PG-crisissituatie. De verschillende mogelijke uitkomsten van deze 

beoordeling zijn te vinden op pagina 14 in het proces schema. In deze beoordeling kan de crisisdienst 

adviezen geven ten aanzien van de medicamenteuze behandeling of omgangsadviezen aan de VVT 

instelling. De GGZ crisisdienst stuurt het crisisrapportage formulier en de medische verklaring naar de 

VVT instelling en koppelt de situatie terug naar de coördinatiefaciliteit. De medische verklaring ten 

behoeve van de IBS wordt altijd via Khonraad verstuurd. De crisisrapportage kan na de plaatsing 

worden opgestuurd op voorwaarde dat er voor plaatsing contact is geweest tussen de ontvangende 

arts en de aanmeldend arts. De VVT instelling neemt bij opname de verdere afhandeling van de IBS 

over. 

De rol van de VVT instelling 

De VVT instelling is ervoor verantwoordelijk de cliënt, bij beschikbaarheid van een bed, zo spoedig 

mogelijk op te nemen. De SO van de VVT instelling is vanaf dat moment medisch 

eindverantwoordelijk en draagt zorg voor de verdere inhoudelijke begeleiding. De VVT instelling is er 

ook voor verantwoordelijk dat cliënten vanaf het crisisbed zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen 

uiterlijk binnen zes weken5, doorstromen naar een reguliere verblijfsplaats. Bij voorkeur is dit het 

huis van voorkeur van de cliënt. De VVT-instellingen zijn samen verantwoordelijk voor het creëren 

van een geschikte crisisplek op het moment dat de reguliere crisisbedden niet beschikbaar zijn. De 

bedbezetting wordt de eerstvolgende werkdag door de VVT aangepast in Point. 

  

                                                           
5 In overleg met het zorgkantoor kan deze periode middels het notitieverkeer met nogmaals zes weken worden 
verlengd. 
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Preventie van crisisopnames 

De deelnemende partijen committeren zich aan dat zoveel als mogelijk verbeteringen worden 

aangebracht in het zorgproces om crisisopnames zoveel als mogelijk te voorkomen door 

deskundigheidsbevordering, inzet en samenwerking van wijkverpleegkundigen, casemanagers 

dementie, huisartsen en eerstelijns behandelaren. 

Evaluatie van de crisisregeling 

Gedurende de looptijd van de crisisregeling verbinden partijen zich eraan dat bij afwijkende 

casuïstiek rechtstreeks contact wordt opgenomen om het proces blijvend te verbeteren. De 

deelnemende partijen komen halfjaarlijks bij elkaar om de crisisregeling te evalueren, casuïstiek te 

bespreken en blijvend te verbeteren. 
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Stroomschema crisisregeling regio Twente

Aanmeldend arts Coördinatiefaciliteit GGZ crisisdienst VVT instelling

C
ri

si
sr

e
ge

lin
g 

re
gi

o
 T

w
en

te

Constateert PG of somatiek 
crisis situatie

Checkt of er al een WLZ 
indicatie aanwezig is.

Checkt of de cliënt 
voldoet aan de criteria 
van PG of somatische 

crisis

Doorloopt 
triageproces en legt 

dit vast

Einde proces 
crisisregeling

Voldoet aan 
criteria?

Eventueel 
meedenken/advies 

vervolg

Voldoet niet

Einde proces 
crisisregeling

Voert 
crisisbeoordeling uit

Overlegt met de 
aanmeldend arts

Verstuurt gegevens 
via Khonraad naar 
VVT instelling en 

koppelt terug naar 
aanmeldend arts.

Voldoet aan 
criteria?

Nee Ja

Einde proces 
crisisregeling

Passende plek 
beschikbaar?

Somatiek of PG?

Contact aanmelder, 
plaatsing wachtlijst 

en melding 
zorgkantoor

Voldoet wel

Nee Ja

Passende PG 
diagnostiek?

Mogelijk sprake 
van verzet?

PG

Ja

Organiseren van de opname 
(arts-arts contact, overdracht 

medische gegevens en 
informeren verpleegkundige VVT 

instelling..

Somatiek

Nee

Blijft verantwoordelijk 
voor organiseren 

tussenoplossing thuis

Bedbezetting in 
point aanpassen

Zorgregelaar/
cliëntadviseur 

instelling 
informeren

Neemt opnieuw 
contact op met 

coördinatie faciliteit

Zorgt voor 
overdracht en 

vervoer naar VVT-
instelling.

Ontvangt cliënt zo 
spoedig mogelijk.

Zorgregelaar/
cliëntadviseur 

draagt zorg voor 
doorstroom cliënt 

naar reguliere 
verblijfsplaats.

Verbindt de 
aanmeldend arts 
door met de GGZ 

crisisdienst

Nee

Ja

Neemt aanmelding 
in ontvangst en 
voert triage uit.

Neemt contact op 
met 

coördinatiefaciliteit

Voldoet 
niet

Voldoet
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