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CRISISREGELING VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING MET 

EEN WLZ-INDICATIE IN DE ZORGREGIO ZORGKANTOOR NIJMEGEN 

1. Inleiding 

 

Deze regeling heeft tot doel: De zorgaanbieders Pluryn, 's Heerenloo - Rivierenland en Dichterbij 

verbinden zich op het gebied van tijdige ondersteuning en expertise bij zich ontwikkelende 

crisissen als in geval van acute crisisvragen. 

Het niet of niet tijdig onderkennen van een potentiële crisissituatie leidt in veel gevallen tot situaties 

waarin de cliënt vrijwel altijd de dupe is. Een dergelijke, zoveelste, faalervaring voor de cliënt en 

diens systeem moeten we als professionele ondersteuners en dienstverleners willen voorkomen. 

Voor acute crisissen zijn kwantitatief en kwalitatief voldoende crisisplaatsen nodig. Ingericht op maat 

en snel en eenvoudig toegankelijk voor degene die een dergelijk plaats nodig heeft. 

Uitgangspunt voor de crisiszorg is het document “Crisiszorg in de WLZ”, bijlage 6 bij de WLZ-

overeenkomst Zorgaanbieders - Zorgkantoor. 

Het voorliggende document is een uitwerking van de regionale afspraken. 

2. Gebied en Doelgroep 

 

Deze regeling is bedoeld voor cliënten met een verstandelijke beperking met een niet uitstelbare 

Wlz zorgvraag die woonachtig zijn in het werkgebied van het Zorgkantoor Nijmegen en die in het 

bezit zijn van een Wlz-indicatie. 

De doelgroep waarop de regeling van toepassing is betreft zorgvragers met een verstandelijke 

beperking, verkerend in een crisissituatie zoals gedefinieerd in het ZN document Crisiszorg in de Wlz. 

3. Definitie Crisis 

 

Om in aanmerking te komen voor een crisisopname dient de klant te voldoen aan alle hierna 

genoemde criteria: 

a) De cliënt heeft een Wlz-indicatie of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de cliënt 

deze binnen twee weken met terugwerkende kracht per de opname datum krijgt. 

b) Er is sprake van een acute verandering. 

c) Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig. 

d) Binnen 48 uur is intramurale zorg noodzakelijk. 

 
Indien er voor de betreffende cliënt géén rechtsgeldig indicatiebesluit voor Wlz-financiering aanwezig 
is maar wel sprake is van crisis, beoordeelt de regisseur crisiszorg in hoeverre er een gegronde 
verwachting is dat er door CIZ een Wlz-indicatie zal worden verstrekt. De crisisstatus, zonder 
rechtsgeldig indicatiebesluit van een CIZ, wordt op de dag van de crisismelding door de zorgaanbieder 
die de cliënt in zorg heeft genomen aangemeld bij het CIZ waartoe de woonplaats van de cliënt 
behoord met het verzoek om binnen 14 kalenderdagen een indicatiebesluit vast te stellen.  
Financiering door de Wlz vindt slechts plaats vanaf de ingangsdatum van de Wlz-indicatie. 

Indien het CIZ geen positief indicatiebesluit afgeeft, worden de kosten niet door het Zorgkantoor 

betaald, maar zijn de gemeente en / of verzekeraar verantwoordelijk voor de gemaakte kosten. 

 

Toelichting: 

- Het acute karakter moet expliciet gemaakt worden. Er mag geen sprake zijn van een 

geleidelijke achteruitgang van de klant. In geval van geleidelijke achteruitgang kan op 

reguliere wijze een Wlz-indicatie worden aangevraagd. 

Indien de klant al een Wlz-indicatie heeft, kan de opnamewens kenbaar worden gemaakt bij 

het Zorgkantoor. 

- Er is sprake van crisis als er sprake is van ernstige ontregeling (in fysieke, sociale en 

psychische gesteldheid van de Wlz-gerechtigde cliënt of van de omgeving) met als gevolg het 



 

ontstaan van een acuut onhoudbare situatie in het thuismilieu of de woonsituatie van de Wlz-

gerechtigde cliënt. Dit kan ontstaan doordat: 

 Het verzorgingsmilieu is weggevallen door ernstige ziekte of overlijden van de verzorgers 

van de cliënt die niet in staat is tot zelfstandig (maatschappelijk) functioneren, ook niet met 

reguliere ambulante begeleiding. 

 In het huidige milieu de integriteit van de cliënt of die van anderen in fysiek en/of psychisch 

opzicht ernstig wordt bedreigd, waardoor verblijf in dit milieu onmogelijk is geworden. 

 Een crisis in de persoon van de cliënt. 

- Gevaarscriterium is verschillend van het gevaarscriterium dat van toepassing is bij een IBS (in 

bewaring stelling in het kader van de BOPZ). 

- Een eventuele verhoging van bestaand zorgnet is niet voldoende om gevaarscriterium op te 

heffen, dus opname vereist. 

- De veranderende zorgbehoefte vraagt om verblijf binnen een intramurale setting. 

- Voor cliënten die in een crisissituatie behandeling van curatieve aard nodig hebben, wordt 

verwezen naar behandeling in curatieve (2
e
 lijn)instelling (o.a. ziekenhuis, revalidatie, PAAZ, 

opnameafdeling GG instelling). Dan is het geen crisisopname Wlz. 

 

Plaatsing op een crisisplek is alleen aan de orde voor cliënten die geen verblijfsplaats hebben in 

een intramurale voorziening. 

In het geval van acuut wegvallen van het primaire verzorgingsmilieu wordt eerst onderzocht 

of er andere mogelijkheden voor opvang mogelijk zijn. 

In geval van het vastlopen van de interacties binnen het verzorgingsmilieu (thuissituatie) dient eerst 

afgewogen worden of met directe ambulante hulpverlening, een plaatsing kan worden voorkomen. 

 

Vanaf 1 januari 2015 zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor het regelen van crisiszorg voor cliënten 

met een Wlz-indicatie. Bijvoorbeeld voor mensen die ondanks hun intramurale indicatie thuis wonen 

met een PGB, een VPT of een MPT. 

4. Uitgangspunten bij realisering van crisisvragen 

 

- Zo min mogelijk belastend voor de cliënt met de zorgvraag. 

- Efficiënte en effectieve werkwijze voor zowel zorgverleners als mantelzorgers. 

- Zo adequaat mogelijke zorgverlening in termen van kwaliteit en financiën. 

- De niet uitstelbare zorgvraag dient liefst zo dicht mogelijk bij de thuis-/woonsituatie geleverd  
te worden. 

5. Werkwijze en uitgangspunten crisisopname 

 

De volgende begrippen zijn van belang: 

 Regisseur crisisopname 

De melding van een (zich ontwikkelende) crisissituatie komt bij één van de drie crisispartners 

binnen, die daardoor regisseur van de crisis wordt. De regisseur beslist of het om een crisis of een 

potentiële crisis gaat en welke ambulante ondersteuning en zorg door wie moet worden ingezet. 

De leidinggevende van de crisisopvang monitort gedurende de ambulante ondersteuning, resp. 

crisisplaatsing de activiteiten m.b.t. behandeling, zorg, indicatie en vervolgplaatsing. Bij twijfel 

over plaatsing overlegt de regisseur met de overige crisisopvangaanbieders. 

 Regionale pool van deskundigen  

(ambulant team o.a. spv’ers, casemanagers, ambulante begeleiders) 

Deze deskundigen kunnen worden ingezet door de regisseur om de situatie ter plekke op te 

nemen. Indien directe inzet in de thuissituatie/woonsituatie noodzakelijk is, wordt een beroep 

gedaan op een ambulant team dat voldoende deskundigheid tot zijn beschikking heeft. 



 

5.1 Aanmelding en toetsing 

 

De volgende aanmeldprocedure wordt gevolgd: 

a) De crisissituatie wordt door de politie, MEE, de hulpverlener vanuit de GGZ of de GZ, het 

 Bureau Jeugdzorg, de voogdijinstelling (bij een thuissituatie) of het CCE gemeld bij de 

 regisseur crisiszorg. 

b) De regisseur crisiszorg neemt de situatie telefonisch of ter plaatse op. Eventueel 

 consulteert hij een deskundige van de regionale pool. Op basis van telefonische en 

 schriftelijke informatie eventueel aangevuld door een bezoek aan de cliënt wordt al dan 

 niet overgegaan tot inzet van crisiszorg. 

c) De regisseur bepaalt of uitplaatsing noodzakelijk is of dat direct ambulante hulp in de 

 thuissituatie ingezet dient te worden. 

d) Indien in het huidige milieu van de cliënt hulp geboden dient te worden, wordt de vraag 

 ingezet vanuit de regionale pool voor ambulante begeleiding. 

e) Indien de cliënt uit het systeem geplaatst moet worden, heeft de regisseur de 

 crisisplaatsen ter beschikking. 

f) Bovenregionale aanvragen dienen vooraf geaccordeerd te worden door de afdeling 

 klantadvies van het Zorgkantoor VGZ. 

 

5.2 Status crisisplaats 

 

De crisisplaatsing overstijgt de reguliere proceduregang van indicatie/zorgtoewijzing. De 

Zorgaanbieder draagt zorgt voor een juiste Wlz-indicatie bij het CIZ. De indicatie dient als 

ingangsdatum de datum te hebben van de inzet van de crisiszorg. De regeling spoedzorg is 

hier van toepassing. 

5.3 Begeleiding/behandeling van de cliënt tijdens een crisisopname 

 

De leidinggevende van de crisisopvang heeft als belangrijkste taak: het borgen van de zorg- 

en ondersteuning gedurende de (zich ontwikkelende) crisis. Hij is daarom verantwoordelijk 

voor het proces van de tijdens de opname geboden zorg en/of behandeling. Tijdens de 

opname dient de Zorgaanbieder de bij wetgeving voorgeschreven regels voor procedures, 

rapportages etc. te volgen. Kopieën van de rapportages gaan, voor zover de wet op de 

privacy dat toelaat, naar de aanmelder van de crisisplaats. De verwijzer dient binnen 14 

dagen na plaatsing te overleggen met de regisseur crisiszorg over de terugplaatsing cq 

doorplaatsing na de crisisopvangperiode. 

5.4 Duur van de crisisplaatsing 

 

De termijn waarvoor een crisisstatus van een Wlz-geïndiceerde geldt, is vastgesteld op maximaal 

6 weken. Zo nodig en gewenst kan een eenmalige verlenging met 6 weken worden toegestaan in 

overleg met de afdeling klantadvies van het Zorgkantoor. De maximale duur van 2 x zes weken 

kan niet overschreden worden.  

5.5 Beëindiging crisisplaatsing 

 

Na afloop van de crisisplaatsing gaat de cliënt terug naar huis of naar een vervolgplaats. De 

verwijzer is verantwoordelijk voor het terug/doorplaatsen. Een rapportage van de 

crisisplaatsing komt, voor zover de wet op de privacy dat toelaat, ter beschikking aan de 

ontvangende zorgaanbieder. Alle zorgaanbieders in de regio van het Zorgkantoor Nijmegen 

hebben een inspanningsverplichting voor doorplaatsing. 



  

5.6 Aanbod van de crisiszorg 

 

Aanbieders bieden tijdens de crisis de volgende dienstverlening: 

- Opvang. 

- Observatie met een advies en aanvraag voor een juiste indicatie voor vervolg opvang. 

- Eindrapportage bij het verlaten van de crisis. 

- Evaluatie op basis van het eindrapport. 

- Nazorg op indicatie. 

 

 

 

 

Contactadressen 
 
De aanmelder van de crisis kan afhankelijk van de regio en aard van de crisisvraag contact 
opnemen met één van onderstaande telefoonnummers 

Pluryn 

Tijdens kantooruren, Klantenbureau 088-7795000 

Buiten kantooruren, 088 7792000 (band met verwijzing naar telefoonnr.) 

Dichterbij STEVIG 
Opnamecoördinatoren: 
Wanssumseweg 14 Oostrum  
0478-529600 

's Heeren Loo 
Klantcontact 's Heeren Loo Zuidoost Nederland: 
Tijdens kantooruren:   088-0374030 
Buiten kantooruren:    088-0376004 
  
Klantcontact 's Heeren Loo Rivierenland: 
Tijdens kantooruren:   088-0375000 
Buiten kantooruren:    06 29065563 
 
 



  

Interne Bijlage 1 

INTERNE AANVULLENDE AFSPRAKEN  

Financiering Crisisplaatsing 

 Conform afspraken 50% bezetting crisis is 100 procent vergoed. 

 Staffel afbouw: 

 40% bezetting crisisplaatsen is 80% vergoed 

 30% bezetting crisisplaatsen is 70% vergoed 

Landelijke regelgeving financiering rondom crisisplaatsing is leidend. De crisisregeling wordt bij 

wijzigingen tussentijds daarop aangepast 

Evaluatie 1x per jaar. Bij onvoldoende bedbezetting kan het Zorgkantoor beslissen om de bedden in 

goed overleg bij de deelnemers aan deze crisisregeling af te bouwen. 

Registratie: 
De deelnemers aan deze crisisregeling leveren maandelijks aan het zorgkantoor een standaard format 

aan met de cliënten die in crisis zijn (geweest). 



Interne Bijlage 2 
 
Stroomdiagram 
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Interne Bijlage 3 

Taken/Functies binnen dit proces 

Aanmelder crisisopname 
 
Omschrijving 

Mensen met een verstandelijke beperking ontvangen in de regel een vorm van hulpverlening of 

ondersteuning. Voor zover de hulpverlenende of ondersteunende instantie niet zelf de crisis heeft 

gesignaleerd, zal het signaal van de cliënt, mantelzorger of andere betrokkene terechtkomen bij deze 

hulpverlenende of ondersteunende instantie. Deze instanties zijn de verwijzers, vanuit het gegeven dat 

deze instantie op basis van hun een signaal moeten handelen. Zij blijven "probleemhouder". 

De verwijzer is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de cliënt. In incidentele gevallen 

bepaalt de regisseur crisiszorg of een andere probleemhouder moet worden aangewezen. De 

verwijzer onderhoudt contact met de zorgverleners die de crisiszorg leveren. 

Bij het zoeken naar een vervolg op de crisisplaatsing legt de aanmelder, ondersteund door een 

indicatiebesluit, de zorgvraag bij een voorkeursaanbieder neer. 

Taken/verantwoordelijkheden aanmelder 

- Het aanmelden van de crisis bij de regisseur crisiszorg. 

- Het aanleveren van voorhanden zijnde en voor beoordeling noodzakelijke gegevens aan de 

 regisseur crisiszorg door middel van het crisisinventarisatieformulier.  

- Het optreden als casemanager gedurende het hele proces. 

- Het ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van de vervolgzorg. 

- Het aanvragen van de vervolgindicatie tijdens de crisis bij het verlopen van de indicatie. 

- Het aanvragen van een passende indicatie bij ontslag als blijkt dat indicatie afwijkt van de hulpvraag. 

- Het tijdelijk omzetten van een PGB in ZIN. 

- Het melden van deze omzetting bij het Zorgkantoor afdeling PGB en een afschrift hiervan ter 

 beschikking stellen aan de crisisaanbieder waar cliënt verblijft. 

 

Dossierhouder 
 
- De aanbieder van voorkeur is dossierhouder. Dit kan ook de crisiszorgaanbieder zijn. Als de 

cliënt geen voorkeursaanbieder heeft is de aanbieder van de crisiszorg de dossierhouder tot het 

moment dat de cliënt een voorkeursaanbieder kiest. 

- Indien de cliënt bekend is bij een dossierhouder en de cliënt raakt in crisis, bekijkt de 

dossierhouder of hij de cliënt direct op kan nemen op een reguliere plaats. Indien dit niet 

mogelijk is, meldt hij dit aan de regisseur crisiszorg. 

- Dossierhouder is verantwoordelijk dat alle release gegevens van de klant aanwezig zijn bij 

opname en geeft deze door aan de aanbieder van de crisiszorg. 

- Dossierhouder is verantwoordelijk voor vervolgzorg na crisisopname binnen een termijn van 6 

weken vanaf opnamedatum met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging van maximaal 6 

weken en alleen in overleg met afdeling klantadvies van het Zorgkantoor. 

Regisseur crisiszorg 
 
De melding van een crisis dient beoordeeld of ingeschat te worden op of er  

a) daadwerkelijk sprake is van een niet uitstelbare zorgvraag, 

b) er aanspraak is op Wlz-hulp en  

c) welke vorm van interventie c.q. crisiszorg noodzakelijk is.  

Dit mandaat van regisseur crisiszorg wordt uitgevoerd door de zorgaanbieder waar de crisismelding 

binnenkomt. 

  



 

 

Taken/verantwoordelijkheden regisseur crisiszorg: 

 neemt crisismeldingen in ontvangst. 

 inventariseert c.q. controleert of er een Wlz-indicatie is en eventueel BOPZ aanwezig is. 

 controleert inhoudelijk of het om een crisisopname gaat. 

 bemiddelt de cliënt naar een zorgaanbieder met crisisbedden en houdt een registratie bij of 

crisisopname plaatsvindt binnen 48 uur na melding. 

 indien er al een dossierhouder aanwezig is, neemt de regisseur contact hiermee op in het kader van de 

zorgplicht. Kan de dossierhouder hier niet aan voldoen, dan dient de crisisopname elders gerealiseerd 

te worden. Indien de dossierhouder de cliënt niet kan opnemen dien hij dit te onderbouwen.  

Dit wordt gemeld aan het Zorgkantoor. 

 als de regisseur beoordeelt dat de cliënt niet in aanmerking komt voor een crisisopname onder de Wlz 

legt hij de verantwoordelijkheid terug bij de aanmelder van de crisissituaties om passende zorg in de 

thuissituatie te regelen. 

 beschikt over de crisisbedden en houdt hier de registratie van bij (en heeft daarmee inzicht in bezetting 

en vrije plaatsen) 

 spreekt duur en voorwaarden af met de aanmelder en de Zorgaanbieder crisisopname. 

 heeft contact met de bovenregionale crisisregisseur bij een bovenregionale plaatsing. 

 beoordeelt in overleg met het Zorgkantoor eventuele verlenging van de opnameduur. 

 houdt gedurende de opname contact met de Zorgaanbieder en aanmelder. 

 houdt in de gaten of de Zorgaanbieder zich houdt aan de afspraken (behandeling / indicatie aanvragen / 

opstellen begeleidingsadvies / vervolg opname) 

Zorgaanbieder crisisopname 
 
Omschrijving  

Het gaat hier om de Zorgaanbieder die na vaststelling van een niet uitstelbare zorgvraag, 

de gewenste niet uitstelbare zorg verleent. Twee soorten van crisisaanbod zijn te 

onderscheiden: 

- ambulante crisiszorg 

- intramurale crisiszorg 

De ambulante crisiszorg wordt in beginsel niet wezenlijk anders gezien als reguliere ambulante zorg. Met 

de aanbieders van deze zorg heeft het Zorgkantoor geen specifieke afspraken in het kader van deze 

regeling. 

De intramurale crisiszorg is wel wezenlijk anders dan regulier intramurale zorg: aan de intramurale 

crisiszorg worden andere eisen gesteld en heeft een andere financiering dan de reguliere intramurale zorg. 

Het Zorgkantoor heeft dit aanbod apart ingekocht en met betreffende aanbieders aparte afspraken 

gemaakt. 

Taken/verantwoordelijkheden zorgaanbieder crisisopname 

 Zorgaanbieder crisisopname neemt, als opname noodzakelijk is, de cliënt van de aanmelder/ 

dossierhouder over op de verwijzing door de regisseur crisiszorg. 

 Zorgaanbieder crisisopname plaatst cliënt binnen 48 uur op crisisplek. 

 Zorgaanbieder crisisopname legt in overeenkomst de duur van de crisisopname vast en bespreekt dit 

met de cliënt of zijn vertegenwoordiger. Hierover worden de aanmelder en de regisseur crisisopname 

door zorgaanbieder geïnformeerd. 

 Op aanwijzing van de regisseur crisisopname dient, in geval de cliënt nog geen Wlz-indicatie heeft, 

deze op de eerst volgende werkdag via de spoedprocedure op basis van de criteria bijzondere 

omstandigheden bij het CIZ te worden aangevraagd met ingang van de opname datum. 

 Zorgaanbieder crisisopname maakt melding van aanvang zorg. 

 Zorgaanbieder crisisopname bewaakt dat klant maximaal 6 weken op het crisisbed verblijft. 

 Zorgaanbieder crisisopname bewaakt dat dossierhouder of aanmelder de vervolgzorg regelt. Indien 

hier problemen ontstaan, dan kan de regisseur worden betrokken. 

 Zorgaanbieder crisisopname geeft een behandel- en /of begeleidingsadvies aan de vervolgaanbieder. 



 

  

 Aanbieders van crisisbedden maken naast productieafspraken met zorgkantoren ook afspraken met 

gemeenten en verzekeraars over de financiering van cliënten die zijn opgenomen met een crisis maar 

voor wie het CIZ geen Wlz-indicatie afgeeft. 

 Indien het CIZ geen Wlz-indicatie afgeeft, declareert de aanbieder de kosten bij de gemeente (ingeval 

van Wmo-zorg) en/of de verzekeraar (in geval vanop herstel gerichte zorg). Indien er wel een Wlz-

indicatie afgegeven wordt, declareert de Zorgaanbieder bij het Zorgkantoor. 

 

Zorgkantoor 
 
Omschrijving  

Opdrachtgever van de uitvoering van deze regeling is Zorgkantoren Coöperatie VGZ, Zorgkantoorregio 

Nijmegen in samenwerking met Pluryn, 's Heeren Loo en Dichterbij.  

Taken/verantwoordelijkheden zorgkantoor 

 Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor een eenduidig beleid. 

 Er mag geen onderscheid gemaakt worden bij welk Zorgkantoor een cliënt verzekerd is bij 

opname crisisbed. 

 Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor inkoop van voldoende bedden voor crisisopnames, 

verdeeld over het hele land, waarbij gekeken moet worden naar het aantal inwoners per  

gebied/regio en naar bezetting van crisisbedden in het verleden. 

 Zorgen er voor dat de indicatie toegewezen wordt aan de Zorgaanbieder. 

 Stelt de Zorgaanbieder en de aanmelder op de hoogte van de voorwaarden en duur opname. 

 Het Zorgkantoor vergoedt de zorg mits uiterlijk op de eerste werkdag na de start van de 

zorgverlening door of namens de verzekerde een indicatie is aangevraagd bij het CIZ. Indien het 

CIZ geen positief indicatiebesluit afgeeft, worden de kosten niet door het Zorgkantoor betaald, 

maar zijn de gemeente en / of verzekeraar verantwoordelijk voor de gemaakte kosten. 

 

 

CIZ 
 
Het CIZ is verantwoordelijk voor het afgeven van een indicatie en eventueel een BOPZ binnen  

14 dagen, waarbij de ingangsdatum van de indicatie de opnamedatum is.  

 

 
 


