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ONTWIKKELINGEN

Personen Verward Gedrag 

Wet zorg en dwang

Wet Verplichte GGZ

Decentralisatie Maatschappelijke 
Opvang

Leidende principes veilig en zorg VNG

Generieke Module Acute psychiatrie 

ggz standaarden 
://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/4fc8e4e661ce00433be857d44
ed2087e.pdf

E-health

Aanbestedingen Jeugd 

Positieve Gezondheid

(Bekostiging tarieven Jeugd)
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rivierenland.pptx


DOELGROEPEN 

Suïcidaal/ Niet Suïcidaal

Onveilig thuis

Psychotisch

Mantelzorg valt weg

Ontslag ziekenhuis zonder opvang

Medicijnen niet/verkeerd ingenomen

Hulp kan niet geleverd worden door 
instelling die aan zet is 

Dementie/acuut verward

Problemen in pleeggezin

Zwerfjongeren met iets acuuts

Gedwongen uithuwelijking

Dreiging vakantie-ontvoering

Eergerelateerd geweld 

Loverboy/prostitutie

Ouderenmishandeling 

…..En ga zo maar door….
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VEEL 

Gemeenten: wmo, participatie, jeugdzorg, 
jeugdbescherming, Woningcorporaties, verslavingszorg, 
cliëntenraden, ambulances (RAV), veiligheidshuis, 
ouderenzorg, familie en mensen zelf, politie, ziekenhuizen, 
huisartsen, veilig thuis, openbaar ministerie, forensische 
zorg, zorgpartijen: hulp, GGZ, Verstandelijk 
gehandicaptenzorg, sociale teams/wijkteams
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“Crisis is moment om voor daarna iets 
goeds te regelen met elkaar”

“Crisis is moment om voor daarna iets 
goeds te regelen met elkaar”

5



DUS… 

1. Keten spoedzorg

2. Financiering

3. 9 bouwstenen

4. Positieve gezondheid

5. Bemoeizorg, vrijwillige zorg, gevraagde zorg 

6. Wel of niet in zorg/al ondersteuning

7. ….. Ankerpuntjes
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Keten spoedzorg (0, 1, 1 half, 2)

Medemensen uit
Rivierenland

Partijen

Opdrachtgever/
financier/
Pol.best

verantwoordelijk

Crisiszorg
Rivierenland
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Uitvoerend

Betrokken

Verwijzers



FINANCIERING

jeugd

Vanuit de Jeugdwet (gemeenten) voor 
verblijf, begeleiding en behandeling

volwassen

Vanuit de ZVW (zorgverzekeraars) voor 
versterking 1e lijn (samenwerking met 
huisartsen) 

Vanuit de WMO (gemeenten) voor 
beschermd wonen en begeleiding

Vanuit de WLZ (zorgkantoor) voor 24/7 
zorg, nabijheid en toezicht

Vanuit GGZ partij die als budgethouder en 
regievoerder uitvoering geeft ihkv module 
acute psychiatrie 



DE 9 BOUWSTENEN
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POSITIEVE GEZONDHEID 
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WEL OF NIET IN ZORG 

Aandachtspunten Jeugd: wel 

•In de praktijk van de uitvoering vinden 
gemeenten het echter lastig om te bepalen 
welke inzet nodig is.

•Soms is ook behoefte aan wonen zonder 
behandeling, maar dit perceel kent alleen 
het product moeder-kind-huis en 
zelfstandigheidstraining. Dat aanbod is niet 
altijd passend. 

•Aanbieders geven aan dat er in geval van 
crisis soms meer nodig is dan de beschrijving 
van het product, waarvoor is ingeschreven, 
omhelst.

Aandachtspunten Jeugd niet

•Er is op dit moment geen product waarmee 
specifiek verblijf wordt ingekocht in geval 
van crisis, voor zowel jeugd als Wmo. Uit de 
praktijk weten wij dat dit soms als een gemis 
wordt ervaren. Als er verblijf nodig is, wordt 
dit veelal geleverd door één aanbieder in 
onze regio, maar indien nodig wordt 
geschakeld met andere zorgaanbieders die 
verblijf regelen. 
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VOLWASSENEN EN CRISISZORG

Aandachtspunten

•Veel tijdelijke zorg voor volwassenen wordt 
vergoed uit de Wlz of de 
Zorgverzekeringswet. Het komt echter voor dat 
(jong) volwassenen a.g.v. bijvoorbeeld niet 
erkende problematiek opeens geen dak meer 
boven hun hoofd hebben. In dergelijke gevallen 
zou een crisisplaatsing kunnen voorzien en 
bekostigd kunnen worden uit de Wmo. Deze 
zorg is niet gecontracteerd.

•In een crisissituatie moet de gemeente direct 
een tijdelijke voorzien

Handreiking VWS 

Het Ministerie van VWS geeft de volgende handreiking:

In een 'maatschappelijke' crisissituatie zorgt de gemeente voor tijdelijk 
onderdak en/of begeleiding. Voorbeelden zijn:

1.Iemand met autisme of met een verstandelijke beperking raakt volledig 
van slag door een ingrijpende gebeurtenis in zijn leven, en kan tijdelijk niet 
thuis blijven wonen. 

2.Mensen die hun huis ontvluchten vanwege huiselijk geweld. 

3.Ouderen die na een ziekenhuisopname om praktische redenen nog niet 
naar huis kunnen, bijvoorbeeld als de woning eerst aangepast moet 
worden. De opvang is dan niet om gezondheidsredenen nodig. 

4.Als uw mantelzorger plotseling niet meer beschikbaar is
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ANKERPUNTJES

Gebaseerd op jullie aandachtspunten en het memo dat is voorbereid 

Beetje prikkelend

Dienstverlenings- en ontwikkelovereenkomst is de basis  

Samen gevoed worden door de praktijk en door aanbieders om het beter te (gaan) 
doen in Rivierenland voor de mensen in Rivierenland
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VERVOER Zo min mogelijk

(hoppen van a naar b) 
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BEHEERSING KOSTEN
Prikkels naar preventie

Van bestraffend naar 

meedenkend 
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CONTRA INDICATIES
Wegwerken

Landelijke arrangementen 

eerder inzetten 
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JE SLECHTSTE PUNT IS MAATGEVEND  Meer maatdenken
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MELDPUNTEN EN KETENS
Wordt het niet teveel?

Spaghetti? 

Integrale meldpunt voor 

spoedzorg regionaal
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PRODUCTEN
Dronkemansbedden
Bijkom/zijnplekken
(zwerfjongeren) 
Altijd thuis
Beschermd wonen
Thuis thuis thuis
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EMPATHIE 
Aanbieders: het zijn wel hún 
inwoners

Gemeenten: jaag de aanbieders 
niet over de kling 
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-9 TOT 100

“Door naar een integrale spoedzorgfunctie te gaan kan er efficiënter met 
intramurale plekken worden omgegaan en kan er een integraal team komen waarin 
triage voor een brede doelgroep mogelijk wordt.”

“Een crisis moeten we beschouwen als een moment om echt iets te 
veranderen”
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OVER NAAR DE WERKGROEPEN

Hoe is het nu geregeld? 

Welke praktische stappen kunnen er gezet worden?

Denk-werk-doe-niveaus: 

Samenwerking aanbieders, gemeenten en sociale teams 

Samenwerking tussen aanbieders onderling 
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OPBRENGST 

Jeugd 

Top 3 van zaken die veranderd kunnen 
worden: praktisch 

Top 3 van iets langere 
termijn/vergezicht naar echt ideaal 

Volwassenen 

Top 3 van zaken die veranderd kunnen 
worden: praktisch 

Top 3 van iets langere 
termijn/vergezicht naar echt ideaal 
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WERKGROEPEN 14.35 – 15.50
Jeugd: Matthijs van Doorn

Wmo: Ronald Kool 
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DERDE OVERLEGTAFEL: WIE? 

Vanuit gemeenten en aanbieders Wie 
gaan er verder mee….? 

Inkoop nieuw product = regio 

Toegang anders organiseren = 
gemeente 

Betere samenwerking tussen aanbieders 
= aanbieders

“BRIL”/ “uitgangspunten”= samen tussen 
gemeenten en aanbieders
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LEIDENDE PRINCIPES VNG 

Verbinden van Veilig en Zorg 

Buiten crisis om, meer algemeen

Hard copy 
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