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INFOKAART 

Buurtzorgpension Spijkenisse 

Organisatie Buurtzorg Nederland 

Onderdeel Verwijzing 

Type Regulier 

Beschrijving Het Buurtzorgpension Spijkenisse is een eerstelijns verblijfsmogelijkheid voor 

mensen die tijdelijk niet (alleen) thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld na een 

operatie, val of voor respijtzorg. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar. Als het 

nodig is, kunnen de specialisten van Spijkenisse Medisch Centrum direct 

ingeschakeld worden. Het verblijf in het Buurtzorgpension is erop gericht om 

samen met de patiënt te zorgen dat deze snel weer thuis kan verblijven. 

Komt een patiënt voor opname in het Buurtzorgpension in aanmerking en woont 

deze niet in Spijkenisse? Dan zijn er vier waarnemende huisartsen uit Spijkenisse 

die de zorg over kunnen nemen. www.buurtzorgpension.nl 

Criteria Inclusie  

Patiënten kunnen worden opgenomen in het Buurtzorgpension als de patiënt: 

- uit het ziekenhuis komt en nog niet zelfstandig thuis kan blijven 

- na een ziekenhuisopname nog onvoldoende hersteld is om zelfstandig thuis te 

wonen 

- na een ingreep verpleging nodig heeft 

- zorg nodig heeft omdat de mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is wegens 

ziekte, opname of vakantie 

- met een crisis tijdelijk moet worden opgenomen, wel met uitzicht op 

terugkeer naar huis 

- tijdelijk ter observatie moet worden opgenomen, bijvoorbeeld 

medicatietherapie vanuit geriater of neuroloog 

  

N.B.: Voorwaarde is wel altijd dat terugkeer naar huis mogelijk is. 

 

Exclusie 

Patiënten kunnen niet worden opgenomen in het Buurtzorgpension als de 

patiënt: 

- met WLZ-indicatie op een wachtlijst staat en overbruggingszorg nodig heeft 

- terminaal ziek is 

- psychische problematiek heeft en storend gedrag laat zien 

- verslavingsproblematiek heeft en storend gedrag laat zien 

dementie met indicatie Zorg&Dwang (WZD) heeft 

Verwijs- of 

consultatiemiddel 

- Meld eerst de casuïstiek telefonisch aan bij het Buurtzorgpension Spijkenisse 

via telefoonnummer 06-82143574. 

- Meld daarna, na overleg, uw patiënt aan via ZorgDomein: 

‘Verblijf&Wonen’ > ‘Kortdurend verblijf’ >  'Buurtzorg Nederland' > 

'Buurtzorgpension Spijkenisse' 

- Kies ‘Verwijsafspraak ELV hoog complex’ of ‘Verwijsafspraak ELV laag 

complex’. 

Voorbereiding 

huisartsenpraktijk 

Bij verwijzing is het noodzakelijk om het volgende mee te sturen: 

- Medische gegevens, actueel medicatiegebruik en verwijzingen voor overige 

disciplines. 

http://www.buurtzorgpension.nl/
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Aanwijzingen 

huisartsenpraktijk 

- Heeft u geen ZorgDomein om te verwijzen? Dan kunt u na telefonische 

aanmelding op telefoonnummer 06-82143574, de verwijzing sturen naar 

spijkenisse@buurtzorgpension.nl 

- De huisarts blijft tijdens opname de hoofdbehandelaar. Komt de verwijzende 

huisarts niet uit Spijkenisse, dan wordt deze rol ingevuld door één van de 

waarnemende huisartsen van het Buurtzorgpension. Het Buurtzorgpension 

zorgt voor overdracht aan de waarnemer. 
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