
Bijlage 2: Achtergrond informatie van de werkgroep spoedprocedure 
 
Uit het casussenboek bleek dat een procedure vooral rondom huishoudelijke hulp gemist wordt. 
Daarom is er een werkgroep gestart om voor dergelijke casussen een voorstel te doen. Al snel, nadat 
de werkgroep gestart was, bleek dat er twee spoedprocedure bestonden. Navraag bij verschillende 
beroepskrachten bleek dat nagenoeg niemand op de hoogte was. Verder onderzoek door de 
werkgroep leverde op dat spoed verschillende beelden oproept. Zo bleken er twee verschillende 
procedures voor handen te zijn. Bij de eerste procedure gaat de Wmo bij levensbedreigende situaties  
binnen 2 werkdagen op huisbezoek te gaan om de juiste zorg in te zetten. De Wmo beschouwt 
levensbedreigend als het niet voor maaltijden kunnen zorgen en terminaliteit.  
 
Daarnaast bestaat er een tweede procedure namelijk spoed bij Hulp bij het Huishouden (HBH), die er 
als volgt uit ziet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitleg van bovenstaande weergave: 
In uitzonderlijke situaties, waarin onmiddellijke levering redelijkerwijs noodzakelijk of als er meer  
uitbreiding nodig is van de bestaande indicatie dan kan een beroepskracht in goed overleg met de 
betrokken burger zich rechtstreeks wenden tot een van onderstaande gecontracteerde 
zorgaanbieders die de huishoudelijke hulp levert. De zorgaanbieder zelf beoordeelt de aanvraag of 
deze burger in aanmerking komt voor de spoed- of de reguliere procedure. Ondanks dat de 
opdrachtverlening door de gemeente nog niet heeft plaatsgevonden. 
 
De levering zonder voorafgaande opdracht gebeurt de eerste twee weken op rekening en risico van 
de betreffende aanbieder. Dat betekent alleen bij een afwijzing (door een verkeerde inschatting van 
de zorgaanbieder) rust er een risico van de kosten van maximaal twee weken bij de aanbieder. Bij 
een toekenning van de gemeente worden alle weken vanaf de melding vergoedt. 
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Als de zorgaanbieder beoordeelt dat de spoedprocedure opgestart moet worden dan is het, naast 
het inzetten van de huishoudelijke hulp, nodig om per direct een melding te maken bij de Wmo. 
 
Vanaf 1 januari 2018 zijn de gecontracteerde opdrachtnemers: 

 GroenekruisDomicura (onderdeel Envida); 

 Mosaezorggroep; 

 Ambulante Thuiszorg; 

 Zuyderland; 

 Tzorg. 

 
Aanbevelingen van de werkgroep d.d. 09-10-2017. 
Huishoudelijke hulp heeft een spoedprocedure, waarom kan dat ook niet bij de overige 
maatwerkvoorzieningen zoals begeleiding individueel of begeleiding groep? Denk bijvoorbeeld aan 
een burger die afhankelijk is van de zorg van de partner thuis en die 2 dagdelen per week naar 
begeleiding groep gaat. Opeens valt de partner weg (door (langdurige) ziekte, opname of overlijden). 
Dan is uitbreiding mogelijk noodzakelijk. 
Een ander voorbeeld is wanneer blijkt dat de huidige indicatie voor individuele begeleiding niet 
toereikend is. Er is meer ondersteuning thuis noodzakelijk vanwege een gebeurtenis die het 
huishouden behoorlijk ontwricht en waar direct ingespeeld op moet worden om erger te voorkomen. 
Dan is spoed volgens de werkgroep op zijn plaats. 
 
Vervoer op maat: 
Ook rondom vervoer ziet de werkgroep situaties waarbij een spoedprocedure zeer wenselijk kan zijn:  
Bijvoorbeeld: mevrouw wordt langdurig opgenomen in een verpleegkliniek buiten de stad; 
echtgenoot heeft ook gezondheidsklachten en kan daardoor geen gebruik maken van het openbaar 
vervoer, van eigen vervoer en van vervoer uit zijn eigen netwerk. Dan is een versnelde procedure 
met Omnibuzz noodzakelijk. Het idee van de werkgroep is om een “noodpasje”waar geen 
persoonsgegevens aan gekoppeld zijn, tijdelijk te geven tot de reguliere aanmelding is toegekend. 
 


