Route IBS-beoordeling extramuraal door SO werkgebied Altrecht,
ma-vrij 09.00- 17.00u kantoortijden1 (eind middag: in afstemming)
versie 30 maart 2021

Inschatting/melding huisarts: PG-cliënt met acuut gevaar en verzet

Triage: ZCC

Psychogeriatrie,
ernstig nadeel, verzet
> verwijzing naar SO
1e lijnsteam/MGT

SO: beoordeling cliënt;
evt. overleg met GGZcrisisdienst

Geen IBS

Psychiatrie op voorgrond /
Multiproblematiek / Twijfel >
verwijzing naar GGZcrisisdienst

Beoordeling door GGZcrisisdienst; evt telefonisch
consult door SO. Indien toch PG
op voorgrond: overleg met SO
of GGZ de IBS-beoordeling doet
of toch SO – onderstaand
schema verder volgen.

ZCC / Zorgbemiddeling (* zie blok
onder): verkennen locatie voor
opname indien IBS en doorgeven
aan SO t.b.v vermelden in
Khonraad

Wel IBS – medische verklaring
(in Khonraad), beoordeling
verzoek en afgifte IBS door
burgemeester

(
ZCC / Zorgbemiddeling
* ZCC / Zorgbemiddeling
(plaats en igv IBS ook vervoer)

Ambulante begeleiding,
voorbereiden reguliere
opname, opname Wlzcrisisbed of start RM-procedure
starten

Voorkeurslocatie cliënt, indien
niet strikt een IBS-bed nodig is
en voorkeurslocatie plaats heeft
en passende plaats is

IBS-bed in eigen subregio bij
organisatie met geclusterde IBSbedden (Careyn). Z.n. naar andere
subregio in Utrecht (Beweging 3.0
of Charim, De Meent)

1

Buiten kantoortijden gelden de afspraken zoals opgenomen in het schema ‘Route IBS-beoordeling extramuraal door GGZ-crisisdienst Altrecht tijdens ANW’.
ANW geldt ook tijdens de in de CAO GGZ en VVT erkende feest- en gedenkdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Koningsdag, 5 mei,
Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.
BRON Routeschema: 20201216 Achtergrondnotitie bij convenant IBS-Wzd zorgkantoorregio Utrecht
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Route IBS-beoordeling extramuraal door GGZ-crisisdienst Altrecht tijdens ANW2
versie 30 maart 2021

Inschatting/melding huisarts: PG-cliënt met acuut gevaar en verzet
**
Triage:
ZCC of GGZ-crisisdienst

Tijdens openingstijden - ZCC Zorgbemiddeling
(* zie blok onder) /
ANW – huisarts:
locatie voor opname en doorgeven aan
psychiater t.b.v. vermelden in Khonraad
Beoordeling cliënt aan huis
door GGZ-crisisdienst,
evt. telefonisch consult door SO

Geen IBS

(Terug)verwijzing naar
verwijzer of bekende
behandelaar

Wel IBS – medische verklaring,
beoordeling verzoek en afgifte
IBS door burgemeester

Tijdens openingstijden:
* ZCC / Zorgbemiddeling

Buiten openingstijden ZCC:
naar Meldkamer RAVU ivm
vervoer

Tijdens openingstijden:
ZCC / Zorgbemiddeling

Ambulante begeleiding,
voorbereiden reguliere
opname, opname Wlzcrisisbed of start RMprocedure

Voorkeurslocatie cliënt, indien
niet strikt een IBS-bed nodig is
en voorkeurslocatie plaats heeft
en passende plaats is

IBS-bed in eigen subregio bij
organisatie met geclusterde IBSbedden (Careyn).
Z.n. naar andere subregio in
Utrecht (Beweging 3.0 of Charim,
De Meent)

2

ANW geldt ook tijdens de in de CAO GGZ en VVT erkende feest- en gedenkdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Koningsdag, 5 mei,
Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.
BRON Routeschema: 20201216 Achtergrondnotitie bij convenant IBS-Wzd zorgkantoorregio Utrecht
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