Pilot REO bedden

23 sept 2021

Pilot REO
voor kwetsbare ouderen die nu vaak op de SEH terechtkomen en in
het ziekenhuis worden opgenomen (terwijl er geen sprake is van een
ziekenhuisindicatie) of waarvoor thuis toch nog extra zorg/
ondersteuning wordt ingeregeld, terwijl het thuis eigenlijk niet meer
gaat. Het gaat hierbij vooral om kwetsbare ouderen die door een
knik in het dagelijks functioneren opeens in een acute situatie
terechtkomen, maar waarbij door multiproblematiek al langer sprake
was van een instabiele situatie. Het streven is om deze ouderen met
een uitgebreide screening en observatie en een goed behandelplan

Inclusiecriteria
•

•

Deelnemende verzekeraars: CZ, Menzis, Nationale Nederlanden,
Ohra, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid (VGZ nog in afwachting
van besluitvorming). Dit betekent dat in deze eerste pilotfase
patiënten van deze deelnemende verzekeraars aangemeld
kunnen worden.
Kwetsbare ouderen met een (sub) acute zorgvraag, waarbij een
knik ontstaat in de thuissituatie. Veelal presenteert deze knik zich
in een acute somatische klacht, waarbij vaak op meerdere
domeinen problemen zijn die eveneens behandeld moeten
worden om een draaideureffect te voorkomen.

•

Exclusiecriteria
De prestatie kan niet geleverd worden aan ouderen:
•
•

•
•
•

Met overwegend psychiatrische problematiek (GGZ) of
verslavingsproblematiek
Met een duidelijke indicatie en zorgvraag (WLZ). Hiervoor kunt u
rechtstreeks contact opnemen met de juiste tijdelijke verblijfsvorm
en met het Centraal Coördinatiepunt
Waarbij er triage/behandeling heeft plaats gevonden maar waar er
nog geen passende plek beschikbaar is (cliënt wacht op een plek)
Die een Wlz-indicatie hebben
Die voor dezelfde zorgvraag eerst in het ziekenhuis zijn
opgenomen (DBC met verpleegdagen). Let op: REO opname
na een SEH bezoek is wel mogelijk zolang dit SEH bezoek niet
gepaard gaat met een ziekenhuisopname
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Telefonische afstemming tussen de verwijzer en het Centraal Coördinatiepunt of de patiënt
geschikt is voor een REO-bed kan tussen 9.00 -22.00 uur (maandag t/m vrijdag) via telefoonnummer 079 2046020.
•
Indien een REO-opname van toepassing is, stemt het Centraal Coördinatiepunt de mogelijkheid tot
opname af met het transferbureau van In Beweging (locatie REO-bedden). Zij nemen vervolgens contact
met u op voor de overdracht.
•
Indien een REO-opname niet de best passende zorg is, denkt het Centraal Coördinatiepunt op basis van de
triage met u in mee in de juiste plek en de mogelijkheden voor plaatsing.
•
Een REO-opname is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 8.45 -22.00 uur. Vanuit het Centraal Coördinatiepunt
kan ter overbrugging acute wijkverpleegkundige zorg worden ingeregeld, zodat de opname eventueel uitgesteld
kan worden tot de volgende dag.
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Aanmeldproces
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Aanmelden kan via:
•
Via het ontvangen aanvraagformulier en de beveiligde mail naar revalidatie@in-beweging.org
•
Zorgdomein. Deze aanvraag komt binnen bij het medisch secretariaat van GoudenHart. Zij zijn doordeweeks
aanwezig en zullen de aanvraag tot 16.00 doorzetten naar het transferteam van In Beweging.
•
Route in Zorg: Via VV&T / Verblijf & Wonen > Vervolgens overige zorgvragen Verpleging & verzorging > Bij het
zoekscherm hier vervolgens reo intoetsen
Op basis van de aangeleverde informatie, voert het transferteam een laatste check uit op de ontvangen gegevens. (1) Transferteam
neemt rechtstreeks contact op met de patiënt voor opname en koppelt dit aan u of de praktijk terug, (2) Transferteam neemt contact
met u op indien gegevens bijvoorbeeld niet volledig zijn of een ander type bed toch meer geschikt is op basis van de gestelde zorgvraag

Meer informatie vindt u op: www.zoetermeer2025.nl/reo
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Kwetsbare ouderen met een onduidelijke zorgvraag waarvoor
een opname benodigd is, maar waarbij er geen sprake is van een
ziekenhuisindicatie.
Streven is dat bovenstaande doelgroep met de juiste screening,
observatie en behandeling weer op de rit kan worden gezet en
terug naar huis kan

weer op de rit te krijgen, zodat terugkeer naar huis mogelijk is.
Uitgegaan wordt van een maximale ligduur van 9 dagen.
De huisarts blijft hoofbehandelaar, maar vraagt de expertise in van
een multidisciplinair team (SO, VS, geriatrie verpleegkundige en
diverse paramedici) tijdens de opname. De SO is medebehandelaar.
De pilot vindt plaats binnen In Beweging. Er zijn meerdere type locaties
beschikbaar, waardoor ook ouderen met dwaalgedrag opgenomen
kunnen worden. Voor de eerste periode van de pilot zijn 2 bedden
beschikbaar. Op basis van de eerste evaluatie zal gekeken worden
naar de behoefte aan opschaling.
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Op 15 maart 2021 is de pilot REO gestart. Deze pilot is bedoeld

