
Bijlage 1: Voorstel werkwijze Wmo spoedprocedure 
 

Het voorstel: 
Voor de 4 pilotwijken willen we 1 Wmo spoedprocedure creëren voor acute somatische en 
psychische situaties als het wegvallen van de mantelzorger of systeemlid. Bij een dergelijke situatie 
start de gemandateerde beroepskracht de procedure voor de zorg die nodig is. Concreet betekent dit 
dat de beroepskracht contact legt met de aanbieder van huishoudelijke hulp(inclusief 
maaltijdvoorziening), begeleiding (individueel en groep), dagbesteding1 en vervoer. Voordat de 
procedure gestart wordt, onderzoekt de beroepskracht wat het effect is als er niet direct zorg of 
ondersteuning wordt ingezet. 
 
Ter verduidelijking een voorbeeld: 
Echtpaar, echtgenoot is dementerend en de partner zorgt voor hem. De partner breekt een heup 
waardoor zij niet meer voor hem kan zorgen. Het acute probleem is dat er niemand voor het eten 
kan zorgen. Het schoonmaken van het huis is niet direct noodzakelijk. Stel dat de echtgenoot naast 
dementerend ook nog zwaar astma patiënt is, dan is ook huishoudelijk direct noodzakelijk. 
 
Kortom, de beroepskracht onderzoekt welke ondersteuning direct nodig is om erger te voorkomen. 
Deze werkwijze sluit aan bij de taken die de wijkverpleegkundige al heeft t.a.v. de 
zorgverzekeringswet. 
 
De Wmo spoedprocedure: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Op dit moment loopt er een Pilot in Maastricht Noord West waar dagbesteding zonder indicatie wordt ingezet. 

(*) De melder attendeert de aanbieder er op dat hij de naam van de melder moet noteren en doorgeven aan de Wmo.  

Beroepskracht 

beoordeelt de situatie 

Situatie is niet acuut 

Wmo beoordeelt de aanvraag 

binnen 8 weken 

Hulpvrager doet eventueel met 

ondersteuning beroepskracht 

melding bij de Wmo 

Situatie is acuut 

Beroepskracht onderzoekt welke zorg 

noodzakelijk is en neemt contact op met 

zorgaanbieder naar keuze van de hulpvrager 

Zorgaanbieder noteert de melder (*) 

Zorgaanbieder start de zorg op, 

koppelt dit terug aan de melder 

en geeft het binnen 1 week 

digitaal door aan de Wmo. 

Wmo toetst de inzet en of de 

procedure spoed correct 

doorlopen is en monitoort dit.  



Uitleg van de procedure: 
Om bovenstaande schematische procedure te kunnen uitvoeren, worden de afspraken voor zowel de 
beroepskracht, de zorgaanbieder als de afdeling Wmo nog op papier gezet. Als de zorgaanbieder de 
zorg gestart heeft, geeft de zorgaanbieder binnen 1 week na melding digitaal de informatie door aan 
de afdeling Wmo. De afdeling Wmo toetst de inzet. Uit deze toetst kunnen verschillende bevindingen 
komen, zoals: 

- Er was een acute situatie en er is correct ondersteuning ingezet; 
- Er was geen acute situatie, spoedprocedure was niet noodzakelijk maar er is wel 

ondersteuning nodig; 
- Er was geen acute situatie en na toetsing blijkt geen Wmo ondersteuning noodzakelijk te zijn. 

Wmo informeert de betrokkenen samen met de zorgverlener. Zorg wordt gestopt. 
Zorgverlener krijgt wel uitbetaald; 

- Bij stap 2 en 3 krijgt de melder en de zorgaanbieder een terugkoppeling. Ook wordt de 
projectleider gewaarschuwd zodat eventueel bijgestuurd kan worden. 

 
Welke beroepskrachten krijgen mandaat om de spoedprocedure in te zetten 

- Wijkverpleegkundigen werkzaam in 1 van de vier pilotwijken. Dat betekent dat ook andere 
thuiszorgorganisaties geïnstrueerd worden om deze werkwijze in deze vier buurten toe te 
passen; 

- Trajectbegeleider dementie; 
- Huisarts; 
- Praktijkondersteuner huisarts. 

Dit voorstel past bij het gedachten goed van Blauwe Zorg in de wijk. Een van de pijlers is professional 
aan zet waarmee we de autonomie van de beroepskracht willen vergroten. Verder wordt deze 
werkwijze bij de ZVW door de wijkverpleging al toegepast. 

  
Het verschil met de huidige werkwijze 

Huidige werkwijze (zie bijlage 2) Voorstel 

Twee procedures voor huishoudelijke hulp 
(HHH): 1 voor levensbedreigende situaties en 
een voor spoed: 

- Wmo deed de levensbedreigende 
situaties; 

- Aanbieder HBH  

Eèn procedure voor acute situaties waarbij de 
zorg die nodig is, direct ingezet wordt. 

Beoordeling spoed en inzet door de 
zorgaanbieder 

Beoordeling acuut en inzet door de 
geselecteerde en gemandateerde beroepskracht 

Verschil inzicht tussen melder en zorgaanbieder Zorgaanbieder hoeft niet te beoordelen 

Alleen voor huishoudelijke hulp (inclusief 
maaltijdvoorziening) 

Huishoudelijke hulp (inclusief 
maaltijdvooorzieing), begeleiding, dagbesteding 
en vervoer 

Financieel risico bij de aanbieder Financieel risico bij de financier (gemeente) 

 
Verwachte voordelen 

 De beroepskracht die vaak bij acute situaties betrokken is, beoordeelt de situatie en sluit aan 
bij de behoefte van de (hulp)vrager; 

 Er speelt geen verschil van inzicht meer waardoor zorg sneller ingezet kan worden; 

 Zorg en ondersteuning worden passender:  
o Er wordt voorkomen dat problemen verergeren; 
o De (hulp) vrager kan sneller terug naar huis vanuit een opname; 
o Er wordt voorkomen dat de (hulp) vrager niet in de thuissituatie ka verblijven. 



 De Wmo hoeft niet meer binnen twee dagen een huisbezoek af te leggen bij 
levensbedreigende situaties; 

 De Wmo hoeft niet meer binnen twee weken te beoordelen of er inderdaad sprake is van 
spoed; 

 De Wmo gaat achteraf toetsen of inderdaad de juiste zorg is ingezet; 

 Zorgaanbieder heeft geen financieel risico bij de inzet van zorg. 
 
Implementatie: 

 Alle gemandateerde beroepskrachten in de vier buurten krijgen een korte instructie en een 
lijst van de gecontracteerde aanbieders per zorgsoort; 

 Alle beroepskrachten werkzaam in de vier buurten krijgen informatie; 

 Aan de afdeling Wmo wordt gevraagd om de toetsing van deze procedure bij een paar Wmo 
consulenten te beleggen; 

 Alle gecontracteerde aanbieders die zorg leveren in de vier buurten, worden geïnstrueerd 
over deze proef voor de vier buurten. 

 
Evaluatie: 
De proefperiode  is 6 maanden. De stappen die vermeld staan bij uitleg procedure worden 
gedurende de proefperiode gemonitoord en indien nodig bijgesteld. Na 6 maanden worden alle 
bevinden aan het Dagelijks Bestuur voorglegd en gekeken of deze procedure stedelijk kan worden 
geïmplementeerd. 


