
Tijdens kantoortijden (maandag t/m vrijdag,  van 8.00 tot 17.00 uur):
Tijdens kantoortijden kunt u gebruik maken van de website www.verwijshulp.nl. 
Dit is een website met een actueel overzicht van beschikbare bedden in de regio, 
met daarbij ondersteuning t.b.v. triage en contactgegevens. (Zie stroomschema: 
regelen plaats in VVT van 8.00 tot 17.00 uur) 

U kunt tijdens kantoortijden  zelf contact opnemen met een zorgaanbieder die 
een geschikte plaats vrij heeft. Indien gewenst kunt u een specialist 
ouderengeneeskunde consulteren voor advies over indicatie.

Bij de aanvraag vraagt de zorgbemiddelaar van de zorgaanbieder  aan de hand 
van het afwegingsinstrument/ gegevens set aanmelding ELV (zie bijlage 2) 
gegevens op bij u als verwijzer. U kunt dit formulier ook vinden op 
www.verwijshulp.nl. Als de juiste indicatie, passend bij de beschikbare plaats,  
kan worden vastgesteld kan de patiënt worden opgenomen bij de zorgaanbieder. 
Indien er alsnog een andere indicatie wordt vastgesteld denkt de zorgaanbieder 
actief met u mee over een geschikte plaats passend bij de gestelde indicatie. 
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*1 - Triage

1. Is ziekenhuiszorg wenselijk?
Ja / Nee

2. Is er sprake van een palliatieve terminale situatie?
Ja / Nee

3. Is medisch / verpleegkundige zorg noodzakelijk
Ja / Nee

4. Heeft de patiënt reeds een WLZ-indicatie of verwacht u die op korte termijn te 
krijgen?
Ja / Nee

5. Is de (medische) zorg thuis te verlenen?
Ja / Nee

6. Verwacht je dat de patiënt na opname weer naar huis kan?
Ja of onbekend / Nee

7. Zijn er haalbare revalidatiedoelen en is er sprake van een kwetsbare oudere 
multiproblematiek?
Ja / Nee of onbekend

8. Is opname (herstelzorg) noodzakel ijk vanwege elkaar beínvloedbare meervoudige 
problematiek?
Ja / Nee

9. Overzicht beschikbare bedden bij zorgaanbieders incl . telefoonnummer

*2 - Overzicht  beschikbare plaatsen VVT
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