
Is medisch specialistisch klinische 
zorg nodig?

ja ziekenhuis

nee

 Is (medisch) verpleegkundige zorg 
nodig? 

nee
Inzet mantelzorg zo 

nodig.

ja

 Is levering (medisch) 
verpleegkundige zorg in 

thuissituatie mogelijk?of kan 
zorgvraag overbrugd worden met 
inzet wijkverpleegkundige zorg? 

ja

Inzet wijkverpleging 
of uitbreiding 

bestaande 
wijkverpleging

nee

Inschatting dat  zorg niet (tijdelijk) 
thuis overbrugd kan worden**

West-Achterhoek 
7x24 uur contact met CKV 0314-357766

Oost-Achterhoek
Binnen kantoortijden > 0544-474114

Buiten kantoortijden > zie West

Is er een geldige Wlz indicatie óf is 
er sprake van een aantoonbaar 
langer bestaande Wlz waardige 
situatie?

Contact met  dd SO

Voldoet cliënt aan criteria opname 
ACU/observatiebedden? 

Voor check ACU/observatiebedden opname:
Sprake van acute situatie
Geen sprake van overbelaste thuissituatie als reden 
aanmelding
Oorzaak/diagnose achteruitgang  is niet helder óf 
diagnose is helder maar  in plaats van 
ziekenhuisopname, voorkeur voor ACU om 
functieverlies, verlies kwaliteit van leven en risico op 
complicaties tgv ziekenhuisopname van kwetsbare 
oudere te beperken. 

nee

ja Opname 
ACU/observatiebed

nee

Zijn er revalidatie doelen te 
formuleren?

Aanmeldingen voor Kortdurend Verblijf vanuit de huisartsen /  
HAP Regio West-Achterhoek en Oost-Achterhoek

Ja Opname GRZ

Voor check GRZ
Check revalidatiedoelen -  diagnose is afgerond- 
client is leerbaar/ trainbaar/belastbaar ? 
gemotiveerd tot revalidatie. Integrale 
multidisciplinaire aanpak revalidatie is nodig
GA op locatie, waarbij optie tot ELV hoog open kan 
blijven

Is er behoefte aan herstelzorg 
hoog complex? 

nee

nee

Is er behoefte aan herstelzorg 
laag complex? 

Evalueer 
stappen 

beslisboom
nee

ja Opname ELV hoog

ja Opname ELV laag

Opname Wlz 
crisis

Voor check Wlz waardigheid:
Client heeft 24 uurs permanent zorg en toezicht 
nodig vanuit langdurige zorg. 
Dit blijkt oa uit: aantoonbaar lange tijd:  niet 
adequaat kunnen alarmeren en/of noodzaak tot 
onplanbare zorg en/of verlies eigen regie en/of 
sprake van 
valgevaar/dwaalgedrag/gevaarscriterium> bij gevaar, 
check protocol IBS

Voor check ELV hoog complex 
Meerdere elkaar beinvloedende 
aandoeningen/beperkingen, polyfarmacie, met 
behoefte aan herstelzorg vanuit multidisciplinair  
perspectief.

Voor check ELV laag complex
Toezicht nodig, ondersteuning ADL, 
enkelvoudige aandoening/problematiek

Voorliggend bij een 
crisis/spoed  is opname in 
eigen Wlz crisisregio> VVT 
aanbieder in deze regio dient 
als eerste benaderd te worden  

West-Achterhoek: Doetinchem, Montferland, Oude Ijsselstreek, Bronckhorst, Dinxperlo
Oost-Achterhoek: Winterswijk, Oost-Gelre, Berkelland, Aalten

ja

Bij opname ELV laag opnieuw 
overwegen overbrugging in 
thuissituatie met inzet 
wijkverpleegkundige zorg > 
wanneer niet mogelijk opname 
ELV hoog en eerste werkdag 
naar ELV laag

Triage wordt uitgevoerd door 
consulent (binnen kantoortijden) 
of specialist 
ouderengeneeskunde (buiten 
kantoortijden).
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