
Wat verwachten wij van u! 
 

 U heeft de patiënt de laatste 24 uur nog gezien. 

 U kunt aangeven welke veranderingen er in die laatste      
24 uur zijn in de zorgvraag. 

 U bent op de hoogte van de situatie van de patiënt en 
weet of er een indicatie en/of thuiszorg aanwezig is. 

 U kunt goed omschrijven of iemand wel of niet 
psychogeriatrisch is. 

 U zendt het medisch rapport incl. medicatielijst naar de 
dienstdoende medewerker, bij voorkeur per mail (scannen 
en faxen per mail).  

 U ons kan vertellen hoe de patiënt vervoerd kan worden. 
 
 
Informatie Crisisregeling 

 
U kunt ons bereiken via de Zorglijn via een speciaal 
huisartsennummer. 
Telefoonnummer:     088–1239982 ( 24 uur per dag) 
Email:               crisisregeling@careyn.nl 
 
 
 
Algemeen Postadres: 
Careyn, Crisisregeling 
Postbus 900 
3100 AX  Schiedam 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Crisisregeling 2016 
 

 
 Careyn, persoonlijk en altijd dichtbij! 

 



Voor u ligt de folder over de crisisregeling. Deze regeling is 
getroffen tussen zorgkantoor DSW, ZEL  en Careyn. Deze 
folder is bestemd voor de huisartsen. 
 
De regeling geldt voor spoedsituaties/niet uitstelbare zorg bij 
volwassenen zonder vastgestelde verstandelijke beperking en/of 
psychiatrische stoornis. 
http://www.zorgkantoordsw.nl/Pro/Default.aspx?page=Zorgregistratie_crisismeldingen  

 
U, als huisarts/ SEH arts/casemanager dementie ,                   
kunt de Acute Dienst vanaf 1 januari 2016, 24 uur per dag 
benaderen via telefoonnummer 088 -123 99 82  in de volgende 
gevallen:  
   
A.         U bent er zeker van dat opname noodzakelijk is.  
De Acute Dienst organiseert de opname op uw verzoek. Wij vragen 
wel van u om een eerste beoordeling te geven van het type zorg 
dat volgens u ingezet moet worden en dit te vermelden bij uw 
aanmelding bij de Acute Dienst.  
 
B.         U bent er niet zeker van dat opname of (extra) 
thuiszorg noodzakelijk is. 
Indien de patiënt al thuiszorg ontvangt, kunt u in overleg treden 
met de thuiszorgaanbieder (wijkverpleegkundige) van de patiënt, 
om na te gaan of de patiënt wellicht met extra thuiszorg thuis kan 
blijven.  
Krijgt de patiënt nog geen thuiszorg of bent u hiervan niet op de 
hoogte dan kunt u de vraag bij de Acute Dienst van Careyn 
neerleggen. Zij zullen dan onderzoeken of er al een aanbieder 
actief is en afstemmen wat de mogelijkheden zijn. Als er nog geen 
aanbieder actief is, kan Careyn, indien de patiënt daarvoor kiest, 
zelf de zorg bieden.  
Indien er toch opname noodzakelijk is, regelt de Acute Dienst dit 
in overleg met de patiënt/de zorgaanbieder. 
 

 
 

Er kan een tijdelijke opname geregeld worden in de volgende 
kaders:  
   
1. Eerstelijns verblijf (ELV)  
Betreft het een opname die noodzakelijk is omdat de medische 
situatie van de patiënt dit vraagt/is verslechterd, maar er is geen 
ziekenhuisopname nodig, dan gaat het om een opname in het 
kader van Eerstelijns verblijf (ELV). De patiënt is niet in het bezit 
van een Wlz-indicatie. U bent als huisarts de 
eindverantwoordelijke voor deze zorg. Verwachting is dat de 
patiënt weer naar huis kan terugkeren. 
 
2. Crisiszorg in het kader van de Wlz  
Indien u er van op de hoogte bent dat de patiënt in het bezit is 
van een Wlz-indicatie dan vermeldt u dit bij de aanmelding bij de 
Acute Dienst. Weet u dit niet, dan onderzoekt de Acute Dienst dit.  
Patiënt wordt opgenomen in het kader van de Wlz crisiszorg als de 
verwachting is dat patiënt niet meer naar huis kan. 
 
3. Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)  
Als door een acute aandoening sprake is van mobiliteit stoornissen 
of afname van zelfredzaamheid, dan kan GRZ ingezet worden. De 
patiënt is recent al eerder voor deze aandoening onder 
behandeling geweest.  
 
4. Opname in het kader van de Wmo  
Indien geen van bovenstaande situaties aan de orde is, maar de 
patiënt opgenomen dient te worden in verband met het wegvallen 
van mantelzorg, de medische situatie van de patiënt stabiel is en 
het niet mogelijk is om informele zorg in de thuissituatie in te 
zetten, dan betreft de noodzakelijke opname er één in het kader 
van de Wmo.  

http://www.zorgkantoordsw.nl/Professional/Default.aspx?page=Zorgregistratie_crisismeldingen

