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GGZ-crisisdiensten en V&V-organisaties in zorgkantoorregio Utrecht hebben afspraken gemaakt over 
de IBS-beoordeling van cliënten met PG-problematiek, de beschikbaarheid van een IBS-crisisbed, en 
zo nodig vervolgzorg.  

 

IBS-beoordeling door specialist ouderengeneeskunde of psychiater GGZ-crisisdienst: 

• In ‘kantoortijden’ (maandag t/m vrijdag, tussen 09.00-17.00u): door specialist 
ouderengeneeskunde. 

• Avond, nacht, weekend (en erkende feestdagen): door GGZ-crisisdienst van Altrecht. 

Doelgroep IBS-beoordeling  

• Cliënten met gediagnosticeerde (of een sterk vermoeden van) psychogeriatrische 
aandoening of gelijkgestelde aandoening, waarin ernstig nadeel onmiddellijk dreigend is en 
iemand zich verzet tegen opname, waarbij een verpleeghuis de passende setting is om 
tegemoet te komen aan de zorgbehoefte.  

• Het gaat hierbij om cliënten bij wie psychogeriatrische problematiek (dan wel gelijkgestelde 
aandoening) voorliggend is op eventueel aanwezige psychiatrische problematiek.   

• Bij twijfel of de psychogeriatrische aandoening of psychiatrische problematiek op de 
voorgrond staat doet de GGZ-crisisdienst de beoordeling. 

Werkwijze verwijzer 

• Kantoortijden: aanmelding PG-cliënt met acuut gevaar en verzet bij ZCC.  
ZCC triageert en verwijst door naar de betreffende specialist ouderengeneeskunde voor 
beoordeling. 
Meld zo mogelijk de cliënt aan in de ochtend/ begin van de middag, gezien de tijdsduur van 
een IBS-beoordeling. 
Huisarts: betrek of waarschuw de casemanager (of wijkverpleegkundige) indien die 
betrokken is bij de cliënt.  

• In ANW: aanmelding PG-cliënt met acuut gevaar en verzet bij ZCC (gedurende 
openingstijden) of GGZ-crisisdienst.  

(De aanmelding voor een Rechterlijke Machtiging (RM) is ongewijzigd: via het CIZ met een medische 
verklaring van onafhankelijk specialist ouderengeneeskunde.) 

Afspraken V&V 

• Er is een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar voor consult (reguliere consultdienst). 
• Careyn borgt (zoveel mogelijk) dat altijd een IBS-bed beschikbaar is. 
• Zo nodig kan een beroep worden gedaan op een IBS-bed in een ander werkgebied (Beweging 

3.0 in Amersfoort; Charim (De Meent) in Veenendaal). 


