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Inleiding 

In september 2004 is er een crisisregeling afgesproken tussen Zorgcentra Pantein, Brabant Zorg en 

Laverhof. Het betreft hier verpleeghuisopnames psychogeriatrie en somatiek. Jaarlijks of tweejaarlijks 

worden de afspraken heroverwogen, zo nodig aangepast en opnieuw vastgesteld binnen de 

deelnemende organisaties.  

 

Definitie crisis 

Opnamenoodzaak binnen 24 uur, omdat het uitblijven van zorg kan leiden tot onaanvaardbare 

gezondheidsrisico’s.  

Het predicaat crisis kan alleen door de specialist ouderengeneeskunde van Zorgcentra Pantein, 

Brabant Zorg of Laverhof (locatie Heeswijk) in overleg met de huisarts worden afgegeven. Hierbij dient 

vermeld te worden dat een opname als allerlaatste oplossing gezien moet worden en er maximaal 

geïnvesteerd moet zijn in de thuissituatie van de cliënt met als doel om het cliëntsysteem intact te 

houden. 

  

 

Regio 

Deze regionale afspraken betreffen onderstaande werkgebieden: 

- Zorgcentra Pantein 

Gemeenten: 

 Mill en St. Hubert, St. Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Mook-Middelaar.  

 Dorp Molenhoek valt gedeeltelijk onder de gemeente Heumen en gedeeltelijk 

onder de gemeente Mook-Middelaar > indien Pantein betrokken is als 

zorgaanbieder bij de cliënt uit Molenhoek wordt de crisismelding wel in 

behandeling genomen. 

 

- Brabant Zorg 

Gemeenten: 

 Uden, Veghel, St. Oedenrode, Boekel, Landerd, Oss, Grave 

 Gemeente Bernheze: dorpen Heesch en Nistelrode 

 

- Laverhof 

 Gemeente Bernheze: dorpen Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch 

 

 

Beschikbare capaciteit 

Genoemde organisaties streven er naar altijd minimaal één crisisplaats beschikbaar te hebben voor 

zowel somatiek als psychogeriatrie. Meerdere bedden labelen is binnen de huidige opname druk en 

financiering niet haalbaar. 
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Afspraken 

1 Zorgcentra Pantein, Brabant Zorg en Laverhof (locatie Heeswijk) streven er naar zelf hun 

crisisopnames binnen hun eigen werkgebied te plaatsen. Dit door o.a. een actief beleid te 

voeren op het vrijhouden/ - maken van het crisisbed. Dit houdt in dat een cliënt die als 

crisisopname is geplaatst intern wordt doorgeplaatst op het eerstvolgend vrijkomend bed, 

waardoor opnieuw een vrij crisisbed ontstaat. 

 

2 Het woongebied van de cliënt is bindend voor welke organisatie de crisismelding regelt. 

Dit staat dus los van de voorkeursaanbieder c.q. dossierhouder van de cliënt. Als 

betreffende organisatie niet zelf de crisisopname kan realiseren en er wel bij één van de 

andere organisaties plaats is, wordt de cliënt daar tijdelijk opgenomen. De crisisvragen 

worden gecoördineerd via de zorgbemiddelingsbureaus van de drie organisaties.                  

NB: per organisatie wordt een andere benaming voor het zorgbemiddelingsbureau 

gehanteerd. 

 

3 Elders geplaatste cliënten worden teruggeplaatst binnen 2 weken bij de 

voorkeursaanbieder. Indien dit niet te realiseren is, moet via het zorgkantoor verlenging 

worden aangevraagd van nogmaals 2 weken.  Bepalend voor doorplaatsing is de opname 

datum. Bij terugplaatsing hebben de specialisten ouderengeneeskunde van beide 

organisaties contact met elkaar om zaken over te dragen. 

 

4 Bij Pantein wordt het predicaat crisis  vastgesteld door de specialist ouderengeneeskunde 

ongeacht of er plaatsingsmogelijkheden zijn. Bij geen plaatsingsmogelijkheden wordt de 

casus aangeboden aan Brabant Zorg en Laverhof.  

 

Bij Brabant Zorg en Laverhof (locatie Heeswijk) worden eerst de plaatsingsmogelijkheden 

bekeken. Bij geen plaatsingsmogelijkheden wordt de casus aangeboden aan de overige 

partijen die betrokken zijn bij deze regionale afspraken zoals benoemd in de kop van dit 

stuk. Indien plaatsingsmogelijkheden neemt de specialist ouderengeneeskunde van 

desbetreffende organisatie contact op met de huisarts om het predicaat crisis vast te 

stellen/de casus door te spreken.  

 

5 De organisatie waar de cliënt wordt opgenomen zorgt voor een passende indicatie en zo 

nodig een BOPZ. Indien de specialist ouderengeneeskunde de cliënt in de thuissituatie 

heeft bezocht kan deze tot het besluit komen de cliënt zonder BOPZ toetsing op te nemen. 

NB: M.i.v. 01-01-2020 wijzigt de BOPZ in de Wet zorg en Dwang en wordt de BOPZ 

vervangen door  “Besluit Opname en Verblijf”. 

 

6 Zorgcentra Pantein, Brabant Zorg en Laverhof (locatie Heeswijk) bemiddelen niet voor 

cliënten buiten het werkgebied van deze drie organisaties. Indien er binnen het 

werkgebied geen opname capaciteit is wordt het zorgkantoor hierover geïnformeerd en 

om advies gevraagd.  

 

7 Cliënten van buiten het werkgebied van deze drie organisaties worden niet op de 

crisisbedden opgenomen. 
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8 Communicatie tussen de genoemde organisaties met betrekking tot crisisplaatsingen: 

 Binnen kantooruren (8.30 – 17.00) via de zorgbemiddelingsbureaus 

 Buiten kantooruren (17.00 – 8.30) via de dienstdoende verpleegkundige en 

specialist ouderengeneeskunde. 

 

Organisatie Tijdens kantooruren  Buiten kantooruren  
Pantein  06-20141893 06-20141893 

Brabant Zorg 088-9985555 Watersteegh Veghel:           0413-362951 
De Wellen Somatiek Oss:    0412-672222 
Nieuwe Hoeve PG Schaijk:  0486-461751 

Laverhof  
(locatie Heeswijk) 

0413-298113 0413-298100 

 

 

 


