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- Afdeling “IJsvogel”
- Zorgpad IBS afdeling
- Knelpunten

Inhoud



Aanloop naar ontstaan afdeling



Eind 2018

Invoer Wet Zorg en Dwang (en WVGGZ) lijken in te gaan per 1 januari 2020

Voorjaar 2019

Start van vele bijeenkomsten over consequenties in diverse samenstellingen ( onder 

andere VVT, GGZ, zorgkantoor) onder leiding van Conforte

Aanloop  



20 december 2019
Convenant voor Zilveren Kruis werkgebied tussen Antes en ConForte partners op 20 
december 2019

Gaat alleen om cliënten vanuit 
- Rotterdam (incl. Rozenburg, Hoogvliet en Pernis, excl. Hoek van Holland)
- Capelle aan den IJssel
- Krimpen aan den IJssel

Aanloop 



- Is gericht op psychogeriatrische crisisopnames die in zorg komen bij crisisdienst 
van Antes

- Cliënt wordt beoordeeld door crisisdienst Antes, deze bepaalt plaatsing 
( rekening houdend met contra indicaties)

- Aanmelding via centraal meldpunt ( behoudens in nacht, dan rechtstreeks met 
crisisafdeling)

- Plaatsing (vrijwel) altijd met IBS

Het Convenant



afdeling de “IJsvogel” 



• Sinds 2 juni 2020 geopend 

• aanvankelijk 9 beschikbare plaatsen, nu 5 plaatsen

• voor IBS vanuit thuis/ SEH

• exclusiecriteria: acute verslavingsproblematiek en/of op voorgrond staande 

psychiatrische problematiek

Crisisopname WZD locatie Smeetsland 



• Vast team van zorg, psychiatrisch VPK, GZ psycholoog, MW,  klantadviseurs

en agogen

• vaste nachtdienst 

• kaderartsen PG

• vaste basisarts

Crisisopname WZD locatie Smeetsland 



• Eigen kamer, eigen sanitair

• Prikkelarm

• “Hufterproof” 

• Tijdelijke interventie afdeling 2- 4 weken, dan doorplaatsen Conforte 

partners

Crisisafdeling WZD locatie Smeetsland 









- 50% ernstige verwaarlozing

- 39% ernstige gedragsproblematiek

- 6 % overbelaste/ wegvallende  mantelzorg

- 5% dwaalgedrag

Reden van opname  



In kaart brengen van:

● Somatische problematiek

-lichamelijk onderzoek binnen 24 uur, uitgebreid lab. onderzoek, ECG, urine    

onderzoek, vitale parameters

-medicatiereview en zo mogelijk sanering

- medische voorgeschiedenis in kaart brengen

Zorgpad Crisiszorg IBS



In kaart brengen van 

● Psychische problematiek

- psychogeriatrische diagnose (; klopt deze?)

- eventueel probleemgedrag

- persoonlijkheidsproblematiek

- copingstrategieën

Zorgpad Crisiszorg IBS



In kaart brengen van:

● Sociale factoren

- hetero anamnese

- in kaart brengen reeds aanwezige zorg 

- steunsysteem in kaart brengen

Middels: familie/ mantelzorg, huisarts, betrokken professionele zorg

Zorgpad Crisiszorg IBS



- zo snel mogelijk ,uiterlijk binnen 1 week

- gesprek met mantelzorg, arts en afdelingsmedewerker

- uitleg IBS procedure

- verwachtingen mantelzorg

- wensen mantelzorg oa over vervolg

Familiegesprek



- Binnen 3 werkdagen

- Zitting fysiek (of digitaal) met rechter, griffier, cliënt, advocaat, arts, 

afdelingsmedewerker en soms ook familie

- Duur gemiddeld 30-45 minuten

- Indien bekrachtigd: vaak voor 6 weken

IBS zitting



dagelijks MDO!

Evaluatie



- binnen 2-4 weken

- (aanvraag ) juiste indicatie voor vervolgtraject

- aanvraag vervolg juridische status ligt in principe bij huis waar cliënt naar 

door wordt geplaatst.

- met zorg en behandelplan, eventueel omgangsadvies/ benaderingsadvies mee

- warme overdracht 

- aftercare

Ontslag



- Duidelijkheid in de regio keten ( voor huisartsen, voor crisisdienst, voor 

zorginstellingen)

- Betere kwaliteit van crisiszorg PG door clustering

- Minder belasting voor reguliere PG afdelingen

Voordelen Crisisafdeling



- Beddenaantal

- Niet beschikbaar voor patiënten buiten zorgkantoor gebied

- Niet beschikbaar voor patiënten die in ziekenhuis opgenomen zijn ( dan nl 

geen acuut gevaar, dus RM)

- uitplaatsingsproblematiek

Knelpunten Crisisafdeling



Vragen?
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