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Legenda
Transferteam In Beweging
TT
Verpleegkundige afdeling In Beweging
VPK
Verpleegkundig Specialist
VS
MDT Multidisciplinair team
MDO Multidisciplinair overleg

Patiënt wordt aangemeld door verwijzer via centraal coördinatiepunt op telefoonnummer
079 – 204 60 20 of rechtstreeks op telefoonnummer 079 – 712 21 79 (TT In Beweging)
Tijdens de pilotfase is REO-opname mogelijk van 8:45 - 22:00 van maandag t/m vrijdag
(TT In Beweging is niet bereikbaar tussen 12.30 en 13.00)

Reguliere mogelijkheden afwegen: opschalen
wijkverpleging met extra inzet mantelzorger,
ander type tijdelijk verblijf, SEH. Het Centraal
Coördinatiepunt (079 – 204 60 20) kan
hierbij ondersteunen.

Nee

Triage door TT : REO doelgroep? Is er een bed beschikbaar?
Tijdens de telefonische triage wordt met u besproken of de patiënt last heeft van dwaalgedrag. Dit criterium
bepaalt op welke locatie de patiënt kan worden opgenomen (Clematishof I of II in Vivaldi – Brechtzijde 45).

U kunt kijken of met tijdelijke (extra) wijkverpleging
of met extra inzet van mantelzorgers de REO
opname uitgesteld kan worden. Een mogelijkheid
is ook om de patiënt alsnog in te sturen naar de
SEH. Helaas is de omvang van deze pilot nog te
kleinschalig om het volledige potentieel aan SEH
verplaatsbare zorg op te vangen
op de REO-bedden.

FASE 1

Ja

Verwijzer verstuurd aanmelding naar TT
Versturen aanmelding via: ZorgDomein, POINT of Aanmeldformulier REO
via beveiligde mail naar: revalidatie@in-beweging.org

TT ontvangt aanmelding. Check door TT op ontvangen gegevens

Transferteam neemt contact met u op indien gegevens niet
volledig zijn of een ander type bed toch meer geschikt is op
basis van de gestelde zorgvraag. In dit geval denkt het TT of
het Centraal Coördinatiepunt (079 204 60 20) met u mee in
alternatieve mogelijkheden

TT neemt contact op met uw patiënt en stelt u op de hoogte
van opname. Door de zorgmedewerker van In Beweging wordt
een spoedbaxterrol aangevraagd en 24 uurs medicatie (incl.
aftekenlijst). Indien de baxterrol niet op de dag van opname
geleverd kan worden (Levering: Vivaldi, brechtzijde 45)

Deze uitgebreide screening, observatie en
aanvullende diagnostiek vindt plaats op
dag 1-4 (werkdagen). De SO zal op basis
van het zorgprobleem de ergotherapeut,
fysiotherapeut, psycholoog, diëtist,
maatschappelijk werk inregelen. Hier hoeft u
tijdens opname niets voor te regelen

FASE 2

Ontvangst patiënt en verpleegkundige intake door (geriatrisch) verpleegkundige afdeling

Uitgebreide multi-domein analyse door MDT langs 4 assen: somatisch, functioneel, psychisch en sociale as

De patiënt bespreking vindt digitaal plaats
en duurt 15-20 min. U ontvangt hiervoor
een uitnodiging van In Beweging. U ontvangt
niet van tevoren alle uitslagen. De SO, VS en
geriatrisch vpk. bespreken deze met u tijdens
het MDO. Het MDT zal aan u een mogelijk
behandelplan voorleggen, welke ook al is
getoetst bij de patiënt/ mantelzorger. Als
hoofdbehandelaar beslist u uiteindelijk.

Patiënt bespreking met MDT REO en huisarts of praktijkverpleegkundige rond dag 4 van opname (let op:
doordat we in de pilot werken met standaard blokken voor patiënt bespreking kan deze dag afwijken)
Op maandag en donderdag zijn om 12.00 standaard blokken gepland voor patiëntbesprekingen tijdens deze
pilotfase. Deze zijn van toepassing indien u een patiënt heeft aangemeld, anders is dit niet het geval

FASE 3

1

2

3

Direct naar huis met juiste vervolgzorg
(voortzetting behandelplan in thuissituatie)

Voortzetting REO-opname:
observatie en behandeling

Starten ontslagprocedure door In Beweging.
- In Beweging regelt heropstarten
wijkverpleging of aanvraag wijkverpleging
- Overdracht van zorgbehandelplan naar
huisarts via Zorgdomein en ontslagbrief voor
deﬁnitieve ontslagdatum
- Gesprek met patiënt en mantelzorger

Behandeling conform behandelplan op
REO-bed door multidisciplinair team
(dag 4- gemiddeld dag 9)

Huisartsenpraktijk pakt de zorg voor de
patiënt weer op bij terugkeer naar huis

Ja

Verplaatsen naar ander type tijdelijk verblijf
(bijv. GRZ, ELV of WLZ crisis). Voor GRZ blijft de
patiënt binnen In Beweging (hetzelfde bed)

Aanmelding door TT bij andere zorginstelling

Patiënten overdracht door In Beweging en
SO/VS (Goudenhart) naar andere instelling

Kan patiënt naar huis met juiste
vervolgzorg?
Nee
Nee

Is andere type bed voor langere
periode nodig?

Ja

Overdracht van zorgbehandelplan naar
huisarts via zorgdomein
Indien nodig, bijvoorbeeld doordat het beeld gaat
afwijken ten opzichte van het behandelplan, zal
tussentijds afstemming plaatsvinden door de
SO of VS met de praktijk via de overleglijn

