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De verwijzer verstuurt aanmelding tijdelijk verblijf via ZorgDomein naar zorgcoördinatie tijdelijk

verblijf, waarbij het triageformulier door de verwijzer ingevuld wordt. 
Stap 

Stap 
De ZCC-zorgbemiddelaar beoordeelt digitale aanmelding via ZorgDomein op volledigheid. 

Zorgbemiddelaar belt - namens de verwijzer - met familie, mantelzorgers, wijkverpleging etc. om

aanvullende informatie op te halen en toe te voegen aan het triageformulier.

Scan de QR-code om het

stappenplan te bekijken 

Stap 

De ZCC-zorgbemiddelaar beoordeelt – namens de verwijzer – welk type indicatie geschikt is. 

Zorgbemiddelaar zoekt via ZorgSpoor een passende, beschikbare plaats. Hierbij wordt het

volgende uitgangspunt gehanteerd: voorkeurslocatie(s) van de patiënt, wanneer niet vermeld; zo

dicht mogelijk bij het huisadres van de patiënt.



Stap 

Stap 

Stap 

De ZCC-zorgbemiddelaar wacht de bevestiging/weigering van de VV(T)-zorgaanbieder af in

ZorgSpoor. Wanneer er een annulering volgt, rede van annulering is terug te vinden in ZorgSpoor,

zal de zorgbemiddelaar teruggaan naar ‘Stap 4’.
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De ZCC-zorgbemiddelaar meldt digitaal aan via ZorgSpoor op de beoogde plaats en zorgt dat het

volledig ingevulde triageformulier en aanvullende gegevens via ZorgSpoor wordt doorgestuurd naar

de betreffende VV(T)-zorgaanbieder. 

De ZCC-zorgbemiddelaar belt de verwijzer om hem/haar te informeren waar de patiënt 

terecht kan - geeft hierbij eventuele bijzonderheden door namens de betreffende VV(T)-

zorgaanbieder - en spreekt af met de verwijzer wie de patiënt/naaste van de patiënt belt. 

Daarnaast maakt de zorgbemiddelaar de verwijzer erop attent dat hij/zij de overdracht – met de

benodigde aanvullende informatie - naar de betreffende VV(T)-zorgaanbieder stuurt. 

De verwijzer - of de zorgbemiddelaar - belt de patiënt/naaste van de patiënt om hem/haar te

informeren over de gereserveerde plaats en geeft hierbij eventuele bijzonderheden door namens de

betreffende VV(T)-zorgaanbieder. 



De communicatie tussen de verwijzer; huisarts/HAP/SEH*, en de

coördinatiefunctie tijdelijk verblijf (ZCC) verloopt via

ZorgDomein. 

*Communicatie SEH verloopt via digitaal triageformulier

Communicatie

De communicatie tussen het ZCC en de ontvangende VV(T)-zorgaanbieders

verloopt via ZorgSpoor, of telefonisch/per (beveiligde) mail wanneer de

betreffende VV(T)-zorgaanbieder geen gebruik maakt van ZorgSpoor. 

Communicatie
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De coördinatiefunctie tijdelijk verblijf is bereikbaar voor alle bovengenoemde

partijen via het algemene ZCC-nummer 085-7735777 (keuze 3). Dit kan op

maandag t/m vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en in het weekend & op feestdagen

van 09.00 – 18.00 uur. 

Communicatie



TOELICHTING

TYPE BED

OVERZICHT BEDDEN
ZORGCOÖRDINATIE TIJDELIJK VERBLIJF

ELV - laag complex

VERGOEDING

ELV - hoog complex ELV - palliatief GRZ
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WLZ crisisbed - 
somatiek

WLZ crisisbed -
psychogeriatrischWLZ 9b

Logeeropvang - Wlz D-ZEP  COVID-19 (cohort)9 10 11

WLZ crisisbed -
psychogeriatrisch met IBS
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