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Tijdelijk verblijf

Woonzorg Flevoland biedt 11 unieke plaatsen op de afdeling Tijdelijk verblijf voor mensen die kortdurend 
extra zorg nodig hebben. Deze vormen van Tijdelijk verblijf zijn:

• Eerstelijns verblijf • Crisisopname • Logeeropname

De zorg op de afdeling Tijdelijk verblijf is er op gericht mensen zodanig te laten herstellen of stabiliseren 
dat terugkeer naar de thuissituate mogelijk is. Uniek aan deze zorg is dat de huisarts samen met de 
wijkverpleegkundige de zorg voor de cliënt op Tijdelijk verblijf coördineert.

Eerstelijns verblijf
Eerstelijns verblijf duurt minimaal 24 uur en maximaal 12 weken. Het is bedoeld voor kwetsbare mensen 
die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar voor 
wie geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medische specialistische behandeling 
aangewezen is. Situaties zijn bijvoorbeeld:
• de gezondheidstoestand verandert of dreigt te veranderen, waardoor medische zorg thuis ontoereikend is;
• er is sprake van verergering van al bekende chronische ziekten of een bijkomende acute aandoening die 
    geen ziekenhuisopname vereist;
• de patiënt is medisch ‘uitbehandeld’ in het ziekenhuis maar nog niet in staat om in de thuissituatie te 
    verblijven;
• door een incident met de mantelzorg kan de benodigde zorg thuis niet langer op een verantwoorde manier 
    worden gegeven. Het doel van eerstelijns verblijf is het analyseren van de aandoening of beperkingen en 
    de gevolgen hiervan opheffen of stabiliseren zodat terugkeer naar de eigen woonomgeving mogelijk is.

Eerstelijns verblijf voor palliatef terminale zorg
Eerstelijns verblijf palliatief terminale zorg behoort tot de mogelijkheden wanneer er sprake is van zorg voor 
een patiënt, waarbij de levensverwachting van de patiënt volgens de behandelend arts korter is dan drie 
maanden. Het gaat hier echter niet om een hospicevoorziening.

Crisisopname
Crisisopname kan ingezet worden wanneer een situatie thuis uit de hand loopt door een plotselinge wijziging 
in de gezondheidssituatie van een cliënt of van de informele hulp, bijvoorbeeld door het wegvallen van de
mantelzorg. De cliënt komt in aanmerking voor een crisisopname wanneer deze plotselinge wijziging 
leidt tot een substanteel andere inhoud en omvang van de benodigde zorg én het noodzakelijk is om 
opname binnen 24 uur in te zeten om onaanvaardbare gezondheidsrisico’s of ander gevaar voor de cliënt, 
zijn gezin of woonomgeving te voorkomen. Na de periode van crisisopname moet de cliënt de crisisplek 
verlaten, bijvoorbeeld door terug te keren naar huis of door te stromen naar een permanente plaats in een 
woonzorgcentrum. Woonzorg Flevoland begeleidt dit proces.
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Meer informatie?

www.woonzorgflevoland.nl

Woonzorg Flevoland, 
samen zorgen voor de mensen, 
altijd voor de mensen.Zorgadvies Woonzorg Flevoland 

0320-229 173
zorgadvies@woonzorgflevoland.nl

Logeeropname ter ontlastng van de mantelzorger
Mantelzorgers van cliënten met een somatische aandoening of beperking kunnen gebruik maken van 
logeeropvang. Dit omvat logeren in een instelling gedurende een beperkt aantal etmalen per week. Voor 
meer informatie en hulp bij het aanvragen van logeeropvang kunt u contact opnemen met zorgadvies van 
Woonzorg Flevoland. 

Huisarts in regie
De huisarts heeft de regie en medische eindverantwoordelijkheid 
voor de zorg van de cliënt op Tijdelijk verblijf. De wijkverpleegkundige 
stelt in overleg met de cliënt en huisarts een zorgplan op. Hierin 
wordt het doel van de opname, de benodigde medicatie en 
eventuele inzet van overige behandelaars meegenomen. Gedurende 
de opname op Tijdelijk verblijf, blijft de wijkverpleegkundige de 
coördinator van de zorg en het aanspreekpunt voor de huisarts. De 
geplande zorg wordt verleend door de Thuiszorg en de ongeplande 
zorg en de hotelzorg (maaltijden, services) door het intramurale 
zorgteam.

Consult Specialist ouderengeneeskunde
Mocht er sprake zijn van “hoog” complexe problematiek die al of niet multidisciplinaire aanpak behoeft, kan 
de huisarts een consult aanvragen bij de Specialist ouderengeneeskunde van Woonzorg Flevoland. Indien 
wenselijk kan de Specialist ouderengeneeskunde de medische eindverantwoordelijkheid overnemen.
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Toegang tot tijdelijk verblijf
Vanaf 1 januari 2017 bepaalt de 
huisarts of er sprake is van een 
opname-indicate voor eerstelijns 
verblijf. De huisarts kan de cliënt 
aanmelden bij de zorgadviseur
van Woonzorg Flevoland.


