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Meldpunt Acute Zorg 
 

Crisisregeling Gehandicapten zorg, in de regio Noord-Holland Noord 
 
Definiëring en uitgangspunten Crisiszorg Wlz  
 

Algemene definitie aangaande crisisopname: 

Onder situaties waar onmiddellijke verlening van zorg noodzakelijk is, wordt verstaan:  
a. Een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie (aandoeningen, stoornissen, beperkingen) van 

een cliënt in de thuissituatie of van de informele hulp (wegvallen mantelzorg) 
b. die leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de benodigde zorg  
c. waarbij het noodzakelijk is om opname binnen 48 uur in te zetten om aanvaardbare 

gezondheidsrisico’s of ander gevaar voor de cliënt en/of zijn gezin/woonomgeving te voorkomen.  
a), b), c), cumulatief vormen de grondslag voor het gebruik maken van een crisisbed in de Wlz.  
 
 
Uitgangspunten:  

- De cliënt heeft een Wlz-indicatie of krijgt deze binnen twee weken van het CIZ (1).  

- In zeer uitzonderlijke gevallen moet het mogelijk zijn dat een cliënt die is opgenomen in aanmerking 

komt voor crisisopname in een andere instelling. In deze gevallen dient expliciet overleg plaats te 

vinden met het zorgkantoor.  

- Voor de GZ is in uitzonderlijke gevallen verlenging van de crisisopname van maximaal 6 weken mogelijk 

met nog eens maximaal 6 weken. In deze gevallen dient expliciet overleg plaats te vinden met het 

zorgkantoor, waarbij aantoonbaar inspanningen zijn gedaan voor een vervolgplek. 

 
1     Conform de beleidsregel indicatiestelling Wlz kan het CIZ voor de cliënt die wegens bijzondere omstandigheden reeds zorg ontvangt een 

indicatiebesluit binnen twee weken nemen. Indien de verzekerde ingevolge het indicatiebesluit is aangewezen op in de wet geregelde zorg, werkt het 

indicatiebesluit terug tot en met de dag waarop de zorg is aangevangen. 

 

Geen crisisopname Wlz 

- Cliënten zonder Wlz-indicatie (en waarvan het ook niet de verwachting is dat zij een Wlz-indicatie 

krijgen) vallen dus buiten de Wlz. Indien deze cliënten met spoed moeten worden opgenomen, zijn 

gemeenten (in geval van respijtzorg of het plotseling wegvallen van een mantelzorger) en verzekeraars 

(in geval van opname van geneeskundige aard) verantwoordelijk. 

- Met ingang van 2015 geldt dit voor een (groot) deel van (licht) verstandelijk gehandicapte 

jeugdigen/jongeren, die tot de leeftijd van 18 jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. 

Deze cliënten hebben geen Wlz-indicatie. 
 
 

Crisissituaties 7 x 24 uur 
Cliënt Van de acute zorg kunnen alle verstandelijk gehandicapten in de 

gezondheidsregio NHN gebruik maken, ongeacht hun 
woonomstandigheden. Deze regeling geldt ook voor cliënten uit 
woonvoorzieningen en instellingen. 
 

Taakverdeling Elke regio heeft één partij die optreedt als regisseur voor crisisopname. 

Voor de regio Noord-Holland Noord:  

- meldpunt Acute Zorg/De Rotonde 

Redenen hiervoor zijn: 
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- Diverse en complexe zorgvraag en gespecialiseerde doelgroepen 

- Gedegen kennis over mogelijk zorgaanbod (eventueel landelijk) 

Verantwoordelijkheid Zorgkantoor  

- Zorgkantoor is verantwoordelijk voor het inkopen van voldoende 

plaatsen, welke voldoen aan de kwaliteitsnormen  

- zorgt ervoor dat informatie over waar deze crisisplaatsen zijn 

ingekocht beschikbaar is.  

Verantwoordelijkheid Zorgaanbieders 

- Procesverantwoordelijk voor realiseren passende zorg 

- Regisseur is gemandateerd voor beoordelen en plaatsen 
 

Aanmelden  1. Meldingen kunnen gedaan worden door: 

- Huisarts 
- Politie 
- MEE 
- GGZ 
- Voogdij-instellingen 
- Huisartsen/gedragswetenschappers van 

voorzieningen 
 
2. Meldingen worden gedaan bij het meldpunt ‘ Acute Zorg’  24 uur 

bereikbaar via 
Telefoonnummer 0226-33 24 02. 
   

3. Door de coördinator wordt met de melder de situatie eerst 
telefonisch in kaart gebracht. 

 

4. De coördinator draagt er zorg voor dat binnen twee uur een lid van 
de Crisisdienst ter 

 plekke de situatie komt beoordelen.: 

- Aanleiding en aard van de crisissituatie 
- Bij plotselinge gedragsveranderingen of verdenking 

psychiatrische symptomen de huisarts inschakelen 
om somatiek te beoordelen 

- Bij psychiatrisch symptomen eventueel overleggen 
met Crisisdienst GGZ ( bv. medicatie-advies, 
gezamenlijke beoordeling, IBS) 

- Eventueel ‘eerste hulp’ verlenen. 
- Overleggen en advies uitbrengen aan coördinator wat 

betreft de direct te ondernemen acties( bv. inzet 
ambulante ondersteuning, opname, etc). 

  

5. In geval acute opname op een crisisbed geïndiceerd is neemt de 
coördinator daartoe het  besluit. De coördinator kan daartoe 
beschikken over de daartoe aangewezen crisisbedden. 

 

6. Coördinator benoemt binnen 24 uur één van de leden van het 
crisisteam tot Casemanager. 

 

7. De Casemanager en de coördinator MAZ hebben telefonisch 
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afstemming over de analyse van de situatie en stemmen een 
voorlopig beleid af. 

 

8. Indien ondersteuning in de ‘thuissituatie’ geboden kan worden, kan 
de coördinator daartoe een beroep doen op de ambulante teams 
van de zorgaanbieder in de regio waar de cliënt woont, tenzij er 
expertise wordt ingezet vanwege specifieke zorgcomponenten. Bv. 
wanneer sprake is van crisis bij een MLK-jongere, en ambulante 
ondersteuning behoort tot de mogelijkheden dan,ligt het meer voor 
de hand en beroep te doen op de ambulante zorg c.q. Family First 
projecten van de LVG-sector of de Rotonden bij psychiartrie. 

 
9. In het  Crisisteam, dat 2-wekelijks bijeenkomt, wordt alle casuïstiek 

ingebracht door de betreffende casemanagers. Hier vindt een 
toetsing plaats van het ingezette beleid en de daaruit 
voortvloeiende interventies en de voortgang. De casemanagers 
kunnen gebruik maken van de deskundigheid vertegenwoordigd in 
het crisisteam.  

 

Centraal meldpunt 
 
 

• Het meldpunt is 24-uur 7 dagen per week bereikbaar 
• Stuurt de Crisisdienst aan bestaande uit een pool van 

gespecialiseerde begeleiders die in rooster beschikbaar zijn. 
• Stuurt het Crisisteam aan samengesteld uit functionarissen en 

disciplines van verschillende deelnemende instellingen. 
• Organiseert de te beiden hulpverlening in de ‘thuissituatie’ 
• Beheert de ‘crisisbedden’. 
• Onderhoudt de contacten met aanmelder en de instelling die 

afgesproken interventies uitvoert. 
• Is verantwoordelijk voor registratie van gegevens. 

• Is verantwoordelijk voor jaarlijkse evaluatie/rapportage aan 
deelnemende instellingen en Zorgkantoor. 

. 
 
Tevens in geval van psychogeriatrische cliënten: 

• Bij primair psychiatrische stoornissen is het in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van de psychiatrie om daarin eerste of acute 
hulp te verlenen. Dit is ter beoordeling aan de crisisdienst van de 
GGZ.  

• Omdat in crisissituaties niet altijd helder is of het primair 
psychiatrisch of dementie gerelateerd is altijd een gezamenlijke 
beoordeling door SEPH en MAZ. 

• In principe vindt de hulpverlening plaats op basis van vrijwilligheid, 
echte wanneer er redenen zijn die een gedwongen opname in het 
kader van de BOPZ noodzakelijk maken in de vorm van een IBS 
dan is de GGZ de aangewezen instantie dit te beoordelen. 

• In alle andere gevallen, wanneer er sprake is van 
gedragsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek of 
handelingsverlegenheid dient de zorg voor mensen met een 
verstandelijke handicap acuut hulp te verlenen.  

 

Crisisdienst 
 

Vanuit de Rotonde wordt een 24-uurs crisisdienst georganiseerd. Er 
wordt een pool geformeerd van gespecialiseerde begeleiders onder 
meer vanuit de Rotonde en eventuele andere zorgaanbieders. Het 
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betreft medewerkers die ruime ervaring hebben met mensen met een 
verstandelijke handicap en hun systemen die een acute en vaak zeer 
complexe vraag hebben. Ervaring met en kennis van, de omgang met 
en beoordeling van (acute)psychiatrische problematiek,  
persoonlijkheidsproblematiek en gedragsproblematiek is een vereiste. 
Tussen de crisisdienst en de Crisisdienst van GGZ Noord Holland Noord 
bestaan werkafspraken waarbij rechtstreeks gebruik gemaakt kan 
worden van elkaars diensten. Daarbij kan gedacht worden aan een 
medicatie advies, psychiatrische beoordeling, IBS etc. of een beroep op 
medebeoordeling van cliënt of indien nodig een beroep op een 
crisisbed. 
 
Taak: 
- Op verzoek van de coördinator binnen 2 uur ter plekke zijn om de 

crisissituatie te beoordelen. 
- Het doen van direct noodzakelijke interventies 
- Rapporteren aan de coördinator 
- Binnen 48 uur samen met de toegewezen casemanager van het 

crisisteam situatie opnieuw beoordelen en het traject voor de 
komende weken uitzetten. 

-  
Crisisteam 
 

Ter ondersteuning van de crisisdienst fungeert het crisisteam, een 
multidisciplinair samengesteld team, waarin functionarissen vanuit de 
diverse deelnemers aan de crisisregeling zitting hebben. Dit team biedt 
inhoudelijke ondersteuning en expertise aan de crisisdienst. 
Na een eerste beoordeling door de crisisdienst wordt door de 
coördinator een van de leden van het Crisisteam  aangewezen als 
casemanager. Bij de benoeming tot casemanager spelen zaken een rol 
als aard van de problematiek in de onderhavige casus en de specifieke 
deskundigheid van de crisisteamleden.  
De casemanager zet in overleg met coördinator een traject uit voor de 
komende weken en rapporteert daarover in het 2-wekelijkse 
Crisisteamberaad laat zich adviseren door het crisisteam  en kan voor 
specifieke interventies een beroep doen op hen. 
De casemanager volgt de uitvoering van het uitgezette traject een 
stuurt waarnodig bij en informeert het crisisteam/coördinator over de 
voortgang.  
De disciplines die minimaal vertegenwoordigd moeten zijn: 
• gedragswetenschapper die gespecialiseerde kennis heeft van 

verstandelijk gehandicapten met psychiatrische- en 
gedragsproblemen. 

• Arts Verstandelijk Gehandicaptenzorg 
• Zorgconsulent van MEE-Noordwest. 
• te consulteren psychiater/ kinder- en jeugdpsychiater 
• verpleegkundigen met gespecialiseerde kennis/ervaring met 

verstandelijk gehandicapten met psychiatrische- en 
gedragsproblemen 
 

 

Beschikbare bedden Naast een scala van ambulante mogelijkheden tot interventies in 

crisissituaties moet het meldpunt Acute Zorg kunnen beschikken over 

een aantal daartoe aangewezen crisisbedden in de regio. Daarbij moet 
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een onderscheid gemaakt kunnen worden in plaatsen ten behoeve van 

kinderen en jeugdigen tot 18 jaar en volwassenen. 

Tevens is het goed om aan te geven wat de mogelijkheden bij 

plaatsing zijn op het betreffende bed zijn. 

Daarbij kan gedacht worden aan: 

- Mogelijkheid tot het bieden van rust in combinatie met 
dagbesteding 

- Begeleiders hebben ervaring met moeilijk verstaanbaar 
gedrag 

- Expertise beschikbaar op het  gebied van psychiatrische 
problematiek en persoonlijkheidsproblematiek 

- Bevoegdheid tot het evt. toepassen van M&M , groep met 
open/besloten karakter 

- Mogelijkheid tot separeerverpleging en/of afdeling met 
gesloten karakter. 

- Voor welke doelgroep ( kinderen, jeugdigen,volwassenen) is 
het crisisbed geschikt. 

 

Een aantal zorgaanbieders uit de regio stellen een bedden ter 

beschikking, waarvan een korte omschrijving op basis van genoemde 

mogelijkheden. 

Bijzonder aandacht wordt gevraagd voor kinderen en jeugdigen tot 18 

jaar waarvoor überhaupt maar zeer beperkte mogelijkheden bestaan 

voor 24-uurs opvang. In geval van een crisissituatie geldt dit des te 

meer. 

 

 

Status crisisbed Het crisisbed dat ter beschikking gesteld wordt dient ook daadwerkelijk 
beschikbaar te zijn voor het ‘Meldpunt Acute Zorg’. 
De coördinator bepaalt, zo mogelijk op advies van het crisisteam en na 
overleg met de contactpersoon van de instelling, of een crisisbed 
daadwerkelijk bezet wordt. 
Met betrekking tot de indicatiestelling zullen afwijkende afspraken 
gemaakt moeten worden met Zorgkantoor en Ciz. 
Van een crisisbed kan gebruik gemaakt worden voor een periode van 
maximaal 6 weken. 
In uitzonderlijke gevallen kan een verlenging plaats vinden van 
nogmaals maximaal 6 weken wanneer dit uit het oogpunt van het 
bestrijden van de crisis noodzakelijk geacht wordt. Dit is ter 
beoordeling aan de coördinator die zich hiertoe laat adviseren door het 
Crisisteam.  
 

Deelnemende 
instellingen 

• Esdege-Reigersdaal  BOPZ instelling 

• Leekerweide   BOPZ instelling 

• ‘s Heerenloo   BOPZ instelling 

• Lijn 5/Amstelduin  Lvg aanbieder   

• Raphaëlstichting   BOPZ-instelling 
 

Taken aanbieder 
crisisbed 

Bij plaatsing wordt allereerst rekening gehouden met de beschreven 
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mogelijkheden van het te bezetten crisisbed. 
Door het crisisteam c.q. de casemanager is een plan opgesteld met 
betrekking tot de te bieden ondersteuning en eventuele behandeling. 
Dit plan wordt uitgevoerd door de instelling waar de cliënt in crisis 
verblijft. De instelling is verantwoordelijk voor de afwikkeling van alle 
procedures en te verzorgen rapportages samenhangend met wet- en 
regelgeving voortvloeiend uit de ondersteuning/behandeling van de 
betreffende opgenomen cliënt in crisis.( bv.wet BOPZ). 
De instelling stelt een contactpersoon aan die aanspreekpunt is en 
rapporteert m.b.t. de voortgang aan de Casemanager. van het 
crisisteam en de aanmelder. 

 
Plichten aanmelder Het systeem van herkomst ( ouders, voogd, voorziening) blijft 

verantwoordelijk voor alle zaken de cliënt betreffende. 
Ouders of contactpersoon ( bv. MEE, persoon van voorziening) 
onderhouden minimaal 1x per week het contact met de casemanager. 
en de instelling waar cliënt is geplaatst. 
Indien een herindicatie door het Ciz wordt geadviseerd door het 
crisisteam is de aanmelder verantwoordelijk voor de aanvraag 
daarvan. Met het Ciz zullen afspraken gemaakt moeten worden over de 
mogelijkheid van een versnelde procedure. 
De aanmelder verplicht zich tot het realiseren van een ‘naadloos’ 
vervolg, indien noodzakelijk, in aansluiting op de crisisinterventie.  
Bij beëindiging van de crisisinterventie vindt er een overdracht plaats 
van ervaringen en adviezen van casemanager.( en contactpersoon van 
instelling  wanneer cliënt was opgenomen) aan systeem van herkomst 
en aanmelder.  

 
Beëindiging 
crisisplaatsing 

Na afloop van de crisisperiode gaat de cliënt terug naar het systeem 
van herkomst, dan wel heeft de aanmelder bij herindicatie een “next 
best’ optie gerealiseerd in afwachting van plaatsing in een voorziening 
waarvoor cliënt is geïndiceerd. 
De coördinator verifieert bij de aanmelder of de overdracht naar 
behoren heeft plaats gevonden. 
Als de crisisplaatsing is beëindigd dan kan coördinator opnieuw 
beschikken over het betreffende crisisbed. 
 

  
 
 
Afdeling Klantadvies 
VGZ Zorgkantoor Noordwest 
Postbus 676 
5600 AR  Eindhoven 
Telefoonnummer: 088-13.11.660 
Email : klantadvieslz@vgz.nl 
 

 
 

Website:  
Meldpunt Acute Zorg  : http://www.mpacutezorg.nl/ 
Expertisecentrum Vg-GGZ  : www.rotonde.st-er.nl 
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Versie maart 2015 
 

De crisisregeling d.d. november 2011 is maart 2015 herzien.  
Het betreft hier crisisopnamen van verstandelijk gehandicapte cliënten binnen een intramurale instelling 
met behandeling of ambulante behandeling en/of ondersteuning in de thuissituatie. 
De herzieningen houden verband met de invoering van de Wlz per 1 januari 2015 en de transitie van een 
delen van de (crisis)zorg naar andere domeinen. 
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Beschrijving proces crisisopname binnen de GZ 
 

 


