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Deze werkafspraak is tot stand gekomen door huisartsen in de regio Zwolle in samenwerking met specialisten
ouderengeneeskunde, het Transferbureau en ProScoop.

BEGRIPPEN
ELV
(naar lijst deelnemende organisaties)

Eerstelijns Verblijf
Een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in een intramurale locatie van een (toegelaten) zorginstelling.
De zorg is gericht op ontslag naar huis.

VVT
(deelnemend in regio Zwolle)

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties.
IJsselheem, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Driezorg, Het
Zand, Zorggroep Oude Nieuwe Land, Viattence, Het Baken,
WZU, RAZ, Noorderboog.

HA

Huisarts

SO

Specialist ouderengeneeskunde

ANW

Avond nacht weekend

VORMEN VAN 1ste LIJNS VERBLIJF
Laag complex (HA)

De cliënt heeft een enkelvoudige aandoening.
Er is verzorging en verpleging in de nabijheid, observatie,
signalering en interventie nodig. De medische zorg in ELV
laag complex bestaat uit zorg die door de huisarts kan worden
geboden.

Hoog complex (SO)

Bij de cliënt is sprake van meerdere, elkaar beïnvloedende
aandoeningen en/of beperkingen met name op het somatisch
vlak. Vaak polyfarmacie en de mogelijke gevolgen daarvan.
Multidisciplinaire behandeling is nodig.
De zorg ondersteunt de ADL van de cliënt 24 uur per dag.
De verantwoordelijke SO neemt zowel de generalistische als
de specialistische behandeling op zich.
De medische zorg richt zich op functionele diagnostiek, prognostiek, het opstellen van een behandelplan met SMART
geformuleerde doelen op basis van ‘shared decision making’
met de cliënt en het cliëntsysteem, regievoering tijdens het
behandeltraject, verantwoordelijkheid nemen in de keten en
zorg dragen voor adequate samenwerking, zoals vastgelegd
in samenwerkingsafspraken.

Zwolse Werkafspraken

Afhankelijk van de problemen van de cliënt kunnen professionals toegevoegd worden aan het multidisciplinair team.

Palliatief (HA/SO)

Hoog complexe zorg.
De cliënt heeft een levensverwachting van minder dan drie
maanden.

OPNAME AFSPRAKEN
Indicatiestelling

Huisarts/specialist/transferverpleegkundige stelt de
indicatie: laag complex, hoog complex, palliatief.

Afwegingsformulier
(naar afwegingsformulier)

De huisarts/specialist/transferverpleegkundige vult
het afwegingsformulier in.

Zorgconsulent voor ELV

24/7 bereikbaar op tel.nr: 085-0439696.
De huisarts/specialist/transferbureau benadert de zorgconsulent van de instelling van voorkeur.
In de avond, nacht en weekend is dit de hoofdverpleegkundige ANW.
Deze bepaalt waar het ELV-bed gereserveerd wordt.
Op verzoek van de verwijzer of instelling is de SO beschikbaar voor overleg.

Aanmelding door HA/specialist

De huisarts/specialist/transferbureau belt met de
instelling waar het ELV-bed gereserveerd is.
De huisarts/specialist/transferbureau stuurt het afwegingsformulier en de verwijsbrief met actuele medicatie en ziektegegevens naar de instelling van plaatsing.
Verzending vindt bij voorkeur plaats via ZorgDomein en
anders via fax.

