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CRISISPROTOCOL GEHANDICAPTENZORG MIDDEN-BRABANT 

 

Ingangsdatum:  01-06-2007 

Aangepast:  01-04-2015 

Status:   Actueel 

 

 

Wanneer treedt het crisisprotocol in werking? 

 

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

genoemde criteria: 

1. De cliënt heeft een Wlz-indicatie of de aanvrager van de crisisopname verwacht 

dat de cliënt deze binnen twee weken krijgt. 

2. Er is sprake van een acute verandering. 

3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig. 

4. Binnen 48 uur is intramurale zorg noodzakelijk. 

 

Er is sprake van een acute, onvoorziene en onverantwoorde thuissituatie. De aangemelde 

cliënt loopt gevaar of vormt een gevaar voor anderen.  

Een oplossing binnen 24 uur is noodzakelijk en extramurale zorg is in deze situatie niet 

toereikend.  

 

Als extramurale zorg wel voldoende is en hiermee een (crisis)opname voorkomen kan 

worden is deze crisisprocedure niet van toepassing. 

 

 

Wat zijn de voorwaarden bij een crisisopname? 

Een cliënt mag maximaal 6 weken op een crisisplaats verblijven of korter indien dit 

zorginhoudelijk verantwoord is.  

Bij de crisisopname van een cliënt die nog niet is geïndiceerd (of onvoldoende is 

geïndiceerd) dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag een spoedaanvraag voor een 

(verblijfs)indicatie gedaan te worden bij het CIZ (door de zorgaanbieder die de cliënt 

opneemt). Het CIZ geeft dan een tijdelijke indicatie voor 2 weken af. Daarnaast dient 

gelijktijdig een reguliere indicatie te worden aangevraagd. Meer informatie is te vinden op 

www.CIZ.nl.  

 

Indien een crisisopname langer nodig is dan 6 weken kan de periode van opname met  

maximaal 6 weken verlengd worden. Deze verlenging dient voorgelegd te worden aan de 

afdeling Klantadvies van zorgkantoor Midden-Brabant. 

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de crisisopname en vervolgzorg? 

De zorgaanbieder van voorkeur zorg behoudt de zorgplicht voor deze cliënt. Dit betekent 

dat als de zorgaanbieder van voorkeur geen plaats heeft, deze dient te zorgen voor een 

crisisopname bij een andere zorgaanbieder. MEE blijft hierbij betrokken. 

Daarnaast dient de zorgaanbieder van voorkeur te zorgen voor adequate vervolgzorg na de 

crisis.   

 

Indien een zorgaanbieder van voorkeur ontbreekt heeft MEE de regie voor de 

crisisopname. Daarnaast vervult MEE een actieve rol in het zoeken naar adequate 

vervolgzorg. MEE beoordeelt de crisis inhoudelijk en meldt de crisis aan bij de 

zorgaanbieder met het best passende zorgaanbod. 

Als dit niet lukt zoekt MEE uitgebreid en intensief naar een andere zorgaanbieder al dan 

niet bovenregionaal. Hierbij dienen alle redelijke mogelijkheden nagegaan te worden. 

http://www.ciz.nl/
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Leidt dit niet tot een opname dan neemt MEE contact op met de afdeling zorgtoewijzing 

van het zorgkantoor. Het zorgkantoor kan dan bij de betreffende crisisopname  

bemiddelen of in het uiterste geval de cliënt toewijzen aan een zorgaanbieder.  

Hierbij maakt het zorgkantoor gebruik van een overzicht van de beschikbare capaciteit 

voor crisisopname in de regio Midden-Brabant. De beschikbare capaciteit is inzichtelijk 

doordat alle zorgaanbieders met gecontracteerde crisiscapaciteit de bezetting van de 

crisisplaatsen melden aan het zorgkantoor middels een crisisformulier. Hiermee vervult het 

zorgkantoor de rol als poortwachter. 

 

Hoe zijn de gecontracteerde zorgaanbieders bereikbaar? 

Een bereikbaarheidsrooster is als bijlage 1 van dit protocol opgenomen.  

 

Hoe meldt een zorgaanbieder een crisisopname aan en af? 

Zorgkantoor Midden-Brabant heeft aan de gecontracteerde zorgaanbieders een Excel-

format beschikbaar gesteld waarin de volgende elementen bij een crisisopname gemeld 

moeten worden: 

 

 Naam, geboortedatum en woonplaats cliënt 

 Informatie over de indicatie (indien aanwezig) 

 Datum aanvang crisisopname 

 Reden crisisopname 

 Verwachte duur crisisopname 

 Vervolgtraject 

 

Indien er sprake is van een crisisopname, dient dit bestand volledig te worden ingevuld en 

binnen één werkdag  naar het zorgkantoor gemaild te worden ( klantadviesLZ@vgz.nl).  

 

De afmelding van een crisisopname gebeurt met het formulier Einde Crisisopname. 

Dit formulier dient binnen één werkdag naar het zorgkantoor gemaild te worden 

(klantadviesLZ@vgz.nl ). 

 

 

Hoe wordt de crisisopname gefinancierd? 

Zorgkantoor Midden-Brabant heeft met een aantal zorgaanbieders productieafspraken 

gemaakt over omvang, tarief en kwaliteit van de crisisplaatsen. 

De financiering vindt plaats op basis van de vigerende beleidsregels van de NZa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

1. bereikbaarheidsrooster van zorgaanbieders 

2. aanmeldingsformulier crisisopname GHZ 

3. formulier einde crisisopname GHZ 


