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Aanmeldprocedure Wijkgerichte Zorg 

 
Alvorens een patiënt aan te melden voor het programma wijkgerichte zorg, bekijkt de huisarts 
of een patiënt voldoet aan de inclusiecriteria voor het programma. De huisarts kan hiervoor 
de wijkverpleegkundige inschakelen ter ondersteuning, deze maakt een multidomein analyse 
(eventueel met ondersteuning van de Verpleegkundige Ouderenzorg) en bespreekt dit 
vervolgens met de huisarts. De huisarts kan zelf vermoeden dat er sprake is van 
kwetsbaarheid, of dit vermoeden ontwikkelen op basis van signalen van de patiënt, 
mantelzorgers of andere disciplines. Het kan ook voorkomen dat een patiënt al 
wijkverpleegkundige zorg krijgt, en de wijkverpleegkundige toenemende zorgvraag 
constateert. Ook dan kan de wijkverpleegkundige een multidomein analyse maken en dit 
bespreken met de huisarts. Bij de keuze voor een thuiszorgorganisatie is de voorkeur van de 
patiënt leidend. Een huisarts kan ook zonder multidomein analyse een patiënt aanmelden 
voor het programma als dit niet nodig is om de hulpbehoevendheid van de patiënt in te 
schatten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huisarts kan per telefoon of per fax patiënten aanmelden voor het programma wijkgerichte 
zorg. De aanmelding kan uitsluitend door de huisarts worden gedaan (of door een POH 
ouderen in opdracht van een huisarts). Wijkverpleegkundigen of medisch specialisten kunnen 
niet aanmelden, omdat de huisarts in dit programma de regiefunktie vervult. 
 
Per telefoon kan door te bellen met het algemeen informatie- en aanmeldpunt op  
06-23584652. De huisarts krijgt dan een verpleegkundige van de centrale organisatie aan de 
telefoon, die de aanmelding met de huisarts doorloopt en direct kan bekijken of de patiënt 
voldoet aan de inclusiecriteria. De huisarts kan ook per fax aanmelden door het 
aanmeldformulier (zie bijlage) te faxen naar 023-2100170. 
 
Na aanmelding in het programma zal de Verpleegkundige Ouderenzorg (VO) een integraal 
zorgbehandelplan opstellen en bespreekt dit met de huisarts. Als er nog geen 
wijkverpleegkundige betrokken is bij de patiënt, dan zal het aanmeldpunt de aanmelding 
overdragen aan een VO. De VO schakelt de benodigde zorg in, coördineert de samenwerking 
tussen de verschillende disciplines en initieert naar behoefte een MDO. Momenteel zijn er 
nog geen VO beschikbaar, omdat het profiel nog in ontwikkeling is. Tot die tijd zal deze rol 
vervuld worden door wijkverpleegkundigen met telefonisch ondersteuning van de 
gespecialiseerde verpleegkundigen van het informatiepunt (06-23584652). 
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