Plaatsingsbeleid
Doel
Mensen willen vaak graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook in situaties waar dat eigenlijk niet meer
gaat. Het komt dan ook steeds vaker voor dat cliënten vanuit een spoed-of crisissituatie worden opgenomen
omdat zij opname zo lang mogelijk uitstellen. Het wegvallen van een mantelzorger kan bijvoorbeeld een
crisissituatie veroorzaken. Deze zorgvragers komen meestal niet op de wachtlijsten voor, omdat zij in
voorkomende gevallen direct worden opgenomen. Dit betekent in de praktijk dat wachtlijsten snel groeien.
Het doel van het plaatsingsbeleid is om uniforme richtlijnen te geven wat de volgorde van plaatsing is zodat
zorgbemiddelaars en zorgvragers weten waar ze aan toe zijn en willekeur wordt voorkomen.

Toepassingsgebied
Dit beleid is van toepassing voor CuraMare ouderenzorg (verpleeghuiszorg). Het plaatsingsbeleid omvat de
criteria voor opname en de werkwijze van het wachtlijstbeheer, op zowel langdurig als kortdurend verblijf.

Definities
Actief wachtend
Is er een dringende opnamebehoefte bij een cliënt door de situatie rond zijn gezondheid of gedrag? En moet
opname zo snel mogelijk gerealiseerd worden maar heeft de dossierhouder niet direct een plaats
beschikbaar? Dan is de leveringsstatus “Actief wachtend” van toepassing. Die status benadrukt de noodzaak
voor snelle opname. Uitgangspunt voor deze situaties is dat opname/overbruggingszorg bij de
(voorkeur)aanbieder binnen de treeknorm (= 6 weken) plaatsvindt. Zorgkantoren bewaken dat Actief
wachtende cliënten binnen de treeknorm worden opgenomen. Uiterlijk twee weken voor het bereiken van de
norm neemt het zorgkantoor contact op met de cliënt en de zorgaanbieder voor overleg over de situatie en
eventuele wachtlijstbemiddeling. In overleg met het Zorgkantoor is beperkte verlenging van de
zorgtoewijzing mogelijk.
Niet-actief wachtend
Heeft een cliënt een opnamewens, maar is deze niet dringend (kan de cliënt thuis op verantwoorde wijze
wachten op opname bij zijn voorkeuraanbieder)? En blijven de kosten voor zorg thuis binnen het
basisbudget? Dan is de leveringsstatus “Niet-actief wachtend” van toepassing.
Voor een Niet-actief wachtende cliënt geldt dat: de cliënt bij ongewijzigde, (stabiele) omstandigheden op
voorhand instemt met opname bij zijn instelling van voorkeur als er binnen één jaar een plaats beschikbaar
komt. Is dit niet mogelijk dan wordt overbruggingszorg aangeboden.
Niet wachtend
Cliënt wil de geïndiceerde zorg nu nog niet ontvangen.
Basisbudget:
Het basisbudget is een financieel bedrag dat hoort bij een bepaald zorgprofiel. Met dit budget kan
(overbruggings)zorg thuis worden geregeld. Dit budget komt overeen met het PGB-budget voor een bepaald
zorgprofiel. (PGB-tarieven zijn afgeleid van de intramurale kosten.) Het basisbudget is altijd 100%. Het
basisbudget bevat nooit behandeling omdat dit niet met PGB kan worden ingekocht.
Extra budget bovenop het basisbudget is mogelijk als de cliënt bij opname in een instelling ook is
aangewezen op deze zorg of behandeling én deze toeslag (extra kosten thuis, meerzorg of
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ademhalingstoeslag) niet gebonden is aan het verblijf in een instelling. Het budget is dan gelijk aan het PGBbudget voor een bepaald zorgprofiel, opgehoogd met de extra zorgkosten (tot maximaal 25%).
Crisis/spoed:
Er is een acute en niet uitstelbare aanleiding voor opname in verpleeghuiszorg binnen 24 uur. Als gevolg
van een substantiële, niet te voorspelbare verandering in de dagelijkse zorg en begeleiding is een opname
niet uitstelbaar. Deze aanleiding moet door een huisarts gemeld worden en voldoen aan de criteria die bij
een crisis/spoedopname vermeld zijn. Zo mag een crisis/spoed nooit bedoeld worden om de wachtlijst te
passeren.
Dossierhouder:
De voorkeuraanbieder van de cliënt. De dossierhouder is verantwoordelijk voor de te leveren zorg en de
communicatie daarover met de cliënt. De dossierhouder houdt de situatie van de cliënt in de gaten en
beoordeelt of er sprake is van urgentie.
KDO:
Kort Durende Opname.
Overbruggingszorg:
Als de cliënt zijn/haar voorkeur voor opname bij een bepaalde zorginstelling heeft aangegeven, moet het
zorgkantoor en/of de dossierhouder ervoor zorgen dat dit gerealiseerd wordt. Als die zorg
tijdelijk niet geleverd kan worden omdat er geen aanbod beschikbaar is (wachtlijst, personeelstekort), dan
moet het zorgkantoor en/of de dossierhouder zorgen voor een passende en verantwoorde overbrugging. In
overleg met de cliënt wordt bepaald wat een passende overbrugging is. Dit kan geleverd worden door de
aanbieder van voorkeur, maar ook door een andere aanbieder.
Treeknorm:
Het streven is dat zo veel mogelijk cliënten binnen de treeknorm zorg ontvangen. Voor extramurale zorg is
dat zes weken, voor intramurale zorg zes tot dertien weken – met en zonder behandeling. Extramurale zorg
is zorg bij de cliënt thuis of in een zorglocatie waar de cliënt niet woont. Intramurale zorg is zorg in een
zorginstelling waar de cliënt woont.
Voorkeuraanbieder:
De zorgaanbieder die door de cliënt is opgegeven als zorgaanbieder van eerste voorkeur.
De voorkeurszorginstelling is het eerste aanspreekpunt van de cliënt, en daarmee de dossierhouder.
Wlz:
Wet Langdurige Zorg.

Betrokkenen: Taken en verantwoordelijkheden
Zorgbemiddeling:
Verantwoordelijk voor een actuele wachtlijst, wachtlijst beheer, contactmomenten cliënt en bemiddeling bij
(crisis)plaatsingen.
Eerste verantwoordelijke zorgmedewerker (evv) :
Verantwoordelijk voor het direct doorgeven van een beschikbare kamer.
Specialist ouderengeneeskunde (SO):
Uitvoeren van een triage bij opname cliënt met functie Behandeling
KDO opname: observatiegroep, GRZ, ELV onder behandeling van S.O.
Aanleveren medische brief voor WLZ-aanvraag
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Teammanager:
Coördinator bij intramurale opname.
Casemanager dementie:
Tijdig aanleveren van een overdracht en vooraankondiging WLZ.
Wijkverpleegkundige:
Aanspeekpunt voor cliënt in de thuissituatie omtrent zorginhoudelijke vragen.
Locatiemanager:
Eindverantwoordelijk bij plaatsing wanneer SO en Teammanager overeenstemmen.
Manager CM Behandeling:
Wanneer de SO en locatiemanager niet tot overeenstemming komen wordt met de bemiddelende rol van de
manager CM Behandeling in consensus besloten.

Voorwaarden
Om beter te kunnen inspelen op de wensen, behoeftes en interesses van de toekomstige bewoner is het
belangrijk om in een vroegtijdig stadium al zicht te krijgen op de toekomstige zorgvraag. De toekomstige
bewoners krijgen van tevoren al de nodige informatie over CuraMare om zo de overgang tussen thuis en
CuraMare zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Elk half jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor mensen die op de (actief) wachtenden lijst staan.
Elk kwartaal wordt met de actief wachtenden telefonisch contact onderhouden om wederzijds de stand van
zaken te bespreken.
De communicatie en informatie richting toekomstig bewoners en mantelzorgers verbeteren. Door onder
andere op de website een actuele lijst te publiceren met de gemiddelde wachttijden voor de verschillende
vormen van zorg. Erbij vermelden dat de wachttijden indicatief zijn en onder meer afhankelijk van
persoonlijke voorkeuren en specifieke zorgvraag.
Meer aandacht besteden aan mantelzorgondersteuning, zodat de mantelzorgers in staat worden gesteld te
blijven functioneren en toezicht/nabijheid te bieden.

Werkwijze
Zorgtoewijzingsproces
Voorafgaand aan het wachtlijstbeheer vindt het zorgtoewijzingsproces plaats.

Indicatie

Zorgtoewijzing

Zorglevering

Stap 1 Indicatiestelling:
 Het CIZ bepaalt of iemand toegang heeft tot de Wlz.
 De cliënt ontvangt van deze beoordeling een schriftelijk indicatiebesluit. Een positief indicatiebesluit voor
Wlz-zorg bevat altijd een zorgprofiel (ZorgZwaartePakket). De cliënt kan dit recht verzilveren via diverse
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leveringsvormen voor zorg thuis. Of via de leveringsvorm verblijf als er een opnamewens is of als thuis
wonen niet meer verantwoord is.
Weet de cliënt bij de indicatiestelling al hoe hij zijn zorg wil krijgen en van welke zorgaanbieder? Dan
geeft het CIZ deze informatie door in het indicatiebesluitbericht.
Het CIZ stuurt het (positieve) indicatiebesluit via het iWlz-berichtenverkeer door naar het Zorgkantoor.

Stap 2 Zorgtoewijzing
 Het Zorgkantoor maakt automatisch een zorgtoewijzingsbericht aan als in het indicatiebesluit staat
aangegeven dat CuraMare de voorkeursaanbieder is van een zorgvrager.
 Curamare Zorgbemiddeling neemt zo snel mogelijk contact op met de cliënt om samen te bepalen wat
de best passende zorg is, of hij deze zorg doelmatig en verantwoord kan leveren en vanaf welk moment.
 Het Zorgkantoor kan bij de cliënt later toetsen of er vragen zijn, er nog ondersteuning gewenst is bij het
realiseren van zijn zorgvraag en of de cliënt tevreden is over (het contact met) zijn voorkeuraanbieder.
Het Zorgkantoor registreert het resultaat van dit gesprek in het cliëntdossier.
Stap 3 Zorglevering
 Cliënt wordt vanuit het Zorgkantoor aangemeld bij CuraMare Clientadministratie via iWlz.
 De Clientadministratie meldt cliënt via de mail aan bij CuraMare Zorgbemiddeling.
 Zorgbemiddeling achterhaalt de status wachtlijst, contactpersoon en eventuele overbruggingszorg en
koppelt dit terug aan de Clientadministratie die dit via iWlz doorgeeft aan het Zorgkantoor.
 Zorgbemiddeling plaatst de cliënt op de wachtlijst of bemiddelt de zorg als er geen wachtlijst is.

Wachtlijstbeheer
Om in beeld te brengen dat een cliënt wacht op opname voor verblijfszorg, wordt in de Wlz gebruik gemaakt
van een leveringsstatus (wachtlijststatus). Bij het wachtlijstbeheer voor cliënten met een opnamebehoefte of
(toekomstige) opnamewens zijn 3 levering statussen relevant:
- Actief wachtend
- Niet actief wachtend
- Niet-wachtend
Kijk voor meer informatie bij ‘definities’.
In het wachtlijstbeheer verzamelen de zorgbemiddelaars informatie over de cliënt: persoonsgegevens,
woonsituatie, mantelzorgers, indicatie, huidige zorg en dagbesteding, woonwensen, zorgvraag, urgentie,
incidenten in de thuissituatie, concrete afspraken, et cetera. Deze informatie verzamelen de
zorgbemiddelaars tussen het eerste gesprek en het moment dat er een plek vrijkomt en de cliënt
opgenomen kan worden.
Wanneer er een plek vrijkomt voor iemand op de wachtlijst, neemt zorgbemiddeling contact op met de cliënt
die op dat moment bovenaan de wachtlijst staat. Het vaststellen wie boven aan de wachtlijst staat, is een
dynamisch proces op basis van de datum van aanmelding, hoogte van de indicatie, gesprekken met cliënten
en de situatie thuis. Afhankelijk van urgentie, die bijvoorbeeld wordt bepaald door de thuissituatie en de aan
-of afwezigheid van mantelzorger(s) van de cliënt, krijgen cliënten voorrang op een cliënt die langer wacht.
Voor het plaatsingsbeleid Wlz verblijf (langdurende zorg) hanteert CuraMare de onderstaande volgorde:
1. Crisisopnames hebben eerste prioriteit.
2. Ziekenhuispatiënten van CuraMare met een dringende opnamebehoefte én in het bezit van een WLZindicatie krijgen voorrang op de wachtlijst van de actief wachtenden.
3. Zorghotel cliënten van CuraMare (kortdurende zorg) met een dringende opnamebehoefte én in het bezit
van een WLZ-indicatie krijgen voorrang op de wachtlijst van de actief wachtenden.
4. Wanneer er geen WLZ-plek beschikbaar is (situatie 2 en 3), volgt een plaatsing buiten de regio.
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5. Cliënten met de leveringsstatus Actief wachtend op de wachtlijst gaan voor op cliënten met een
leveringsstatus Niet- actief wachtend. De cliënt met de meeste wachtdagen krijgt het eerste een plaats
aangeboden als er sprake is van gelijke geschiktheid van cliënten.
6. Cliënten met de hoogste ZZP gaan voor.

Richtlijnen voor de kortdurende zorg:
 In het Zorghotel wordt tijdelijke zorg geleverd. De intentie is dat zorgvragers weer terug naar huis gaan.
Het is dus geen voorportaal voor intramurale zorg.

Middelen
















Verwijshulp.nl: website die een actueel overzicht van beschikbare plaatsen biedt in de regio Rotterdam
en omstreken.
Aanmeldingsbrief
Brief plaatsing wachtlijst
Informatiebrief bij opname
Werkinstructie aanmelding Wlz (voorheen WI-wachtlijstbeheer)
Protocol status navragen nieuwe cliënt
Protocol WLZ opname CuraMare/ werkinstructie warme overdracht i.o.
Werkinstructie Wlz opname
Protocol ELV opname CuraMare
Werkinstructie ELV opname
Protocol DBC opname
Werkinstructie DBC opname
Protocol crisis opname
Werkinstructie crisisopname
Protocol respijtzorg i.o.

Opmerkingen






Op de wachtlijst staan zowel zorgvragers met een Wlz indicatie als zorgvragers zonder Wlz indicatie. En
mensen die als eerste voorkeur een andere aanbieder hebben opgegeven, maar eventueel ook naar de
betreffende locatie willen.
Wanneer de indicatie wordt verhoogd tijdens het wachten heeft dit geen invloed op het aantal
wachtdagen.
Cliënten die tijdelijk buiten het verzorgingsgebied bij een andere zorgaanbieder overbruggingszorg
ontvangen blijven binnen CuraMare op de actief wachtenden lijst staan.
Partners zonder indicatie kunnen meeverhuizen naar een zorgappartement met de kanttekening dat ze
bij overlijden van hun partner mogelijk nogmaals moeten verhuizen.

Referenties
Voorschrift zorgtoewijzing 2018, Zorgverzekeraars Nederland, februari 2018.
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