Afwegingsinstrument
Vragen

afwegingsinstrument huisarts voor Eerstelijns Verblijf (ELV) 2017

Doel van dit afwegingsinstrument is de huisarts te ondersteunen om professionele afweging te maken om een
passende vorm van zorg voor de patiënt te vinden.
Gebruik: Vink aan wat van toepassing is
Contactgegevens cliënt:
Cliënt naam
Geboortedatum
BSN Cliënt
Adres Cliënt
Naam Zorgverzekeraar
Polis-nummer
Contactgegevens aanmelder:
Naam
Functie
Telefoonnummer
Adres aanmelder
E-mail adres aanmelder
Contactgegevens Apotheek van cliënt:
Naam Apotheek
Adres
Telefoonnummer
1

Heeft de patiënt een Wlz zorgprofiel of een WMO
beschikking beschermd wonen?
Bij ‘Nee’ of ‘onbekend’: Geeft de patiënt toestemming dat de
zorgaanbieder in Portero/Trajectus dit verifiëren?

Ja, dan Wlz-crisiszorg
Nee
Onbekend

2

Medische en/of verpleegkundige zorg is noodzakelijk
wegens:

(Hoog risico op) medische behandeling
Diagnostiek/observatie/screening
Behoefte aan onplanbare verpleegkundige zorg

3

Deze (medische) zorg is thuis met wijkzorg niet mogelijk
wegens:

Situatie thuis onveilig en niet
verantwoord
Acuut wegvallen van mantelzorgers
Val en dwaalgevaar
Anders:

4

De patiënt heeft blijvend permanent toezicht en/of 24 uur per
dag zorg in de nabijheid nodig:

Nee, terugkeer naar huis is (nog)
mogelijk en aannemelijk, door naar
vraag 5
Ja, aanvraag zorgprofiel in het kader
van de Wlz-crisiszorg
Nog onbekend, observatie en
screening noodzakelijk, door naar
vraag 5

5

Heeft de patiënt een beïnvloedende aandoening/beperking
of meervoudige problematiek?
polyfarmacie en de gevolgen daarvan
multidisciplinaire behandeling
verzorging en verpleging in de directe nabijheid,
ondersteuning of overname
medische zorg zowel generalistisch als
specialistisch

Ja, eerstelijns verblijf hoog complex
Nee, eerstelijns verblijf laag complex

6

Conclusie van de afweging

7

Blijft de medische zorg onder uw verantwoordelijkheid tijdens
het eerstelijns verblijf?

8

Wat is de prognose van de patiënt m.b.t. herstel/terugkeer
naar huis?

Opname Elv laag complex
Opname Elv hoog-complex
Opname logeeropvang/ Wlzcrisiszorg
Palliatief
ja Huisarts (ik), indien V&V locatie
binnen 15 minuten bereikbaar is
nee
Binnen 6 weken
Binnen 3 maanden
Onbekend

Voorwaarde voor opname: Verwijsbrief van de huisarts (via ZorgMail of fax). inhoud:
•
•
•
•
•

Voorgeschiedenis
Klacht/vraagstelling
Behandel-/opnamedoel
Relevante co-morbiditeit
Medicatielijst

