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INFOKAART 

Aanmelding Regionaal Coördinatiepunt ZHE 

Organisatie Regionaal coördinatiepunt (ZHE) 

Onderdeel Plaatsingsverzoek 

Type Plaatsingsverzoek ELV (Laag Complex, Hoog Complex en Palliatief) 

Beschrijving - Het Regionaal Coördinatiepunt Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) regelt een 

onafhankelijke doorverwijzing naar plaatsen voor tijdelijk verblijf voor 

patiënten met een acuut zorgprobleem. De medewerkers van het Regionaal 

Coördinatiepunt ZHE hebben een accuraat en realtime inzicht in de 

beschikbare bedden in de regio en functioneren als triagepunt naar passend 

en geschikt kortdurend verblijf. Het Regionaal Coördinatiepunt ZHE zoekt, na 

beoordeling, een passende plek. Lukt dit niet binnen de eigen regio, dan 

wordt er -na overleg- buiten de regio gezocht. Hiervoor moet voor 

aanmelding al toestemming zijn gegeven door de familie. 

- Het behandelaanbod is gericht op herstel en niet om revalidatie.   

- De bemiddeling van eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg 

(GRZ) in de gemeente Rotterdam loopt via het regionale coördinatiepunt 

Verwijshulp010.   

- NB. Er kan maar bij één coördinatiepunt aangemeld worden. Het is niet de 

bedoeling dat een aanmelding zowel bij Verwijshulp010 als bij het Regionaal 

Coördinatiepunt ZHE gedaan wordt. 

Criteria Inclusie 

- Voor patiënten die in aanmerking komen voor Eerstelijns Verblijf (ELV). 

Cliënt geeft zelf toestemming voor opname, ook buiten de regio. 

o Laag Complex en Hoog Complex voor V&V cliënten (somatiek en PG):  

Cliënt die tijdelijk moet worden opgenomen met reële uitzicht op 

terugkeer naar huis: er zijn duidelijke hersteldoelen, cliënt heeft geen 

zorgindicatie en deze is ook niet in aanvraag. 

o Palliatief: 

Cliënten met een levensverwachting minder dan 3 maanden (palliatieve 

verklaring). 

Exclusie 

- Er is reeds een indicatie voor langdurig verblijf in een verpleeghuissetting        

(ZZP5 of hoger (PG)), ZZP4 of hoger (SOM)), die wacht op opname. 

- Actuele verslavingsproblematiek (alcohol, drugs). 

- Actuele psychiatrische problematiek (ernstige agressie of suïcide). 

- Ernstige niet beïnvloedbare stemmings -of gedragsstoornissen. 

- Ernstige of snel progressieve co-morbiditeit. 

- Tijdelijke ontlasting mantelzorger (is respijtzorg, geen spoed). 

- Sociale indicatie waaronder woonproblematiek onvoldoende zorg thuis. 

Verwijs- of 

consultatiemiddel 

- Aanmelden via ZorgDomein > verblijf & wonen > kortdurend verblijf > 

selecteer zorgproduct 'plaatsingsverzoek' > Regionaal Coördinatiepunt ZHE > 

Plaatsingsverzoek aanmelding coördinatiepunt ELV (Laag Complex, Hoog 

Complex en Palliatief 

Voorbereiding 

huisartsenpraktijk 

- Voorafgaand eerst bellen 0187 895 800 tussen 9.00u en 16.30u.  

In ANW uren 06 57 12 23 72. Indien zorgindicatie WLZ aanwezig is, dit graag 

aangeven in het aanvraagformulier. 

- Verifieer dat onderstaande informatie meegaat via de ZorgDomein aanvraag: 

o Medische journaal (afgelopen 3 weken) en actuele problematiek inclusief 

diagnostiek met hersteldoelen voor terugkeer naar huis 

https://support.zorgdomein.com/hc/nl/articles/360017388599-Een-plaatsingsverzoek-voor-een-pati%C3%ABnt-versturen
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o Relevante specialistische brieven 

o Recent lab onderzoek 

o Allergieën/intoleranties 

o Behandelbeleid 

o Actueel medicatie-overzicht 

o Risico-inschatting BRMO/MRSA/Covid 

- Ernstige obesitas (> 150 kg i.v.m. aangepaste hulpmiddelen) 

Aanwijzingen 

huisartsenpraktijk 

- Geen 

 


