
Tijdelijk verblijf

Integrale toegang voor tijdelijk verblijf voor ouderen

Doel

Een centrale coördinatie voor een goede match tussen een

zorgvraag en een tijdelijke verblijfsplaats.

Voor (zorg)professionals zoals de huisarts, het ziekenhuis,

de wijkverpleegkundige en de Wmo-consulent.

De (zorg)professional kan bellen naar één centraal

telefoonnummer met deskundige bemensing.

Triage en een up-to-date overzicht van alle beschikbare

plekken in de gemeente/regio, op één plek.

Adviserende functie voor (zorg)professionals.

1.   Snel de juiste zorg op de juiste plaats.

2.   Behoud van het sociale netwerk en zo dicht mogelijk bij  huis.

3.   Langer zelfstandig thuis wonen.

4.   Behoud van gezondheid en vitaliteit (zo veel als kan) van

       kwetsbare ouderen.

5.   Meer zicht op de behoefte aan tijdelijk verblijf en zorg.

Wat is een integrale toegang voor tijdelijk verblijf?

Zorgaanbieders

DSP-groep heeft de gemeente Hoeksche Waard en de

aanbieders ouderenzorg: Alerimus, Zorgwaard en Heemzicht,

ondersteund met de kaders voor een integrale toegang.

De integrale toegang is een initiatief van de samenwerkende

partners in wonen, welzijn en zorg onder de paraplu 

van Thuis in de Kern.

Aanleiding was o.a. het signaal van huisartsen dat zij veel tijd

kwijt zijn om opvang voor kwetsbare ouderen te organiseren.

Daarnaast willen partners in de Hoeksche Waard goede

tijdelijke opvangmogelijkheden in de buurt, om het langer

thuis wonen mogelijk te maken.

De toegang is bedoeld voor ouderen die tijdelijk niet thuis

kunnen wonen en waarvoor een ziekenhuisopname niet

geïndiceerd is.

Het gaat om geplande en ongeplande verblijfplaatsen zoals ELV,

logeerzorg, Wlz crisis en Wmo spoed, afhankelijk van het

aanbod in de gemeente /regio.

Verkenning van inzichten met stakeholders, over doel, verwachtingen, kansen, risico’s en eigen inzet.

Uitwerking van inzichten naar gedeelde uitgangspunten in stakeholderssessie.

Verkenning van de regio’s: stand van zaken in omringende regio’s, afstemming voor samenwerking (op  termijn).

Opstellen van de kaders voor de integrale toegang, met kleine groep stakeholders.

Uitwerking van gezamenlijk voorstel voor implementatie.

 Betrokken partijen

 Integrale toegang in gemeente Hoeksche Waard

Mariëlle Hornstra, projectleider pilot logeerzorg Hoeksche Waard:

“DSP-groep heeft ons uitstekend begeleid bij het zetten van de eerste

stappen in de richting van een coördinatiefunctie voor tijdelijk verblijf. 

In dit proces is het van meerwaarde als een neutrale partij gesprekken

met stakeholders faciliteert. DSP-groep creëerde een open dialoog

waarin overeenkomsten en knelpunten besproken werden, met als

resultaat een gedragen ontwerpvoorstel voor een coördinatiefunctie.”
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