
Met name de beddenproblematiek was Lisette Ars, programma-

manager Care & Cure bij Envida, en Frank Amory, programma-

manager Ouderenzorg bij ZIO, een doorn in het oog. “Ondanks 

de goede wil en het feit dat er in onze regio al geruime tijd 

intensief samengewerkt wordt binnen de verschillende zorgdo-

meinen, ontbrak het aan een centraal zorgpunt waar expertise 

én simpelweg actuele beschikbaarheidsinformatie samenkwa-

men”, vertelt Lisette Ars. “Drie jaar geleden is het ELV-loket in-

gericht om de eerstelijns bedden in beeld te krijgen. Dit loket 

heeft prima gefunctioneerd en de verwijzers goed geholpen. 

Het beddenprobleem overstijgt echter de ELV-bedden lijn; de 

zoektocht naar bijvoorbeeld een geriatrisch revalidatiebed, een 

logeerbed bij het tijdelijk wegvallen van mantelzorg, een pallia-

tief bed of een acuut verpleeghuisbed bij een psychogeriatrische 

crisis bleef bestaan. 

Door COVID-19 is het balletje om advies en informatie over de 

beddencapaciteit te bundelen, sneller gaan rollen. Ineens was er 

een versnelde opname en doorstroming van patiënten, met en 

zonder COVID-19, vanuit het ziekenhuis en huisartsen naar eer-

stelijnsbedden noodzakelijk. Op basis van de netwerken die wij 

in de regio Maastricht-Heuvelland al hadden opgebouwd, kon 

die doorstroming snel vanuit een centraal punt georganiseerd 

worden. In dezelfde periode zijn er ook zorgpunten in de regio’s 

Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek ontwikkeld. Zo-

doende hebben we nu de beddencapaciteit en sociale kaart van 

Zuid-Limburg in beeld. Dat is in één woord fantastisch.”

Dashboard Het Zorgpunt Maastricht-Heuvelland is gehuisvest 

in zorgcentrum La Valence in Maastricht, waar ook het Exper-

tisecentrum voor kortdurende ouderenzorg zijn deuren opent 

(zie ook pagina 4, red). Het wordt bemand door consulenten van 

Envida, MUMC+ Herstelzorg en Sevagram. Zij houden in het 

kader van doorbemiddeling van cliënten intensief contact met 

de transferverpleegkundigen van het MUMC+ en de zorgpunten 

in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek. Consulente Alexandra 

Kozarowitzky kijkt terug op een vliegende start: “Sinds novem-

ber hebben we 240 aanvragen ontvangen – ter vergelijking: het 

ELV-loket ontving gemiddeld 30 aanmeldingen per maand. Het 

merendeel daarvan heeft te maken met de bemiddeling naar 

een bed. Hiervoor is op Zuid-Limburgs niveau een dashboard 

ontwikkeld, waarop alle zorgaanbieders dagelijks op een vast 

tijdstip hun capaciteit doorgeven en bundelen. Wij kunnen via 

dit dashboard zien waar bepaalde type bedden vrij zijn. Meestal 

levert dit snel een succesvolle plaatsing op. Omdat er in de zorg 

in 24 uur veel kan gebeuren, kan het echter voorkomen dat een 

bed toch al vergeven is. In een volgende doorontwikkeling van 

het dasboard gaan we bekijken of het mogelijk is om 24/7 een 
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2 november 2020 opende het Zorgpunt Maastricht-Heuvelland zijn deuren. Dit initiatief van Envida, Sevagram, MUMC+ 
Herstelzorg, MUMC+ Transferpunt en ZIO ondersteunt zorgverleners in de eerste en tweede lijn bij hun vragen over wijk- 
en verpleegzorg én beddencapaciteit. Ook kunnen verwijzers sinds die dag een beroep doen op een triageteam voor de 
complexe diagnostiek van ouderen. 



actueel overzicht te krijgen. Naast de zoektocht naar het juiste 

bed kijken we ook met verwijzers en zorgverleners in de oude-

renzorg mee naar de inzet van de juiste zorg. Wij kennen de 

sociale kaart, de wet- en regelgeving die aan de diverse bedden 

kleeft én we beschikken over een netwerk van experts die wij bij 

complexe vragen kunnen raadplegen. En dan blijkt dat er soms 

helemaal geen bed nodig is maar dat de thuiszorg een passende 

oplossing biedt. Samen voorkomen we zo onnodige opnames.”

Het Zorgpunt is dagelijks bereikbaar via 043 – 850 93 00 voor 
advies en ondersteuning bij de triage en bemiddeling van zorg-
vragen op het gebied van acute verpleeghuiszorg, herstelzorg, 
palliatieve opname (ELV, hospice), geriatrische revalidatiezorg, 
respijtzorg en logeeropvang, dubbelzorgvragers, wijkverpleging 
en COVID-bedden. Kijk op www.blauwezorg.nl/ouderenzorg 
voor praktische informatie en bereikbaarheid.

Videoconsultatie ouderenzorg Op de dag van de opening van 

het Zorgpunt ging ook een gloednieuw triageteam van start om 

verwijzers te ondersteunen bij diagnostiek. “Ook bij dit initiatief 

fungeerde COVID-19 als versneller”, lacht Frank Amory. “In de 

hectiek van de eerste coronagolf riep een internist of het geen 

idee was om een triageteam in te richten dat huisartsen en 

andere verwijzers kan ondersteunen bij de diagnostiek van oude-

ren. Zij hebben vaak een complex ziektebeeld, waarin medische, 

psychische en sociale problemen samenkomen. Ook het me-

dicatiegebruik kan complex zijn. De consultaties die via Teams 

plaatsvonden, werkten zo goed en laagdrempelig dat we ze 

houden.” Elke woensdagmiddag zit een panel klaar om vragen 

van huisartsen te beantwoorden. Dit panel bestaat uit een spe-

cialist ouderengeneeskunde van Envida, een specialist ouderen-

geneeskunde GGZ ouderenzorg van Mondriaan, een internist 

ouderengeneeskunde van het Maastricht UMC+, een klinisch 

neuropsycholoog van de geheugenpoli en een kaderhuisarts 

ouderengeneeskunde. Meestal wordt tijdens het consult al een 

oplossing gevonden. Snel en laagdrempelig en meestal zonder 

een verwijzing naar specialistische zorg.

Voor een videoconsult kunt u zich aanmelden bij f.amory@zio.nl. U 

ontvangt dan een link voor het eerstvolgende videoconsult.
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Lisette Ars (l) is Beleidsadviseur Wijkzorg en Pro-
grammamanager Care & Cure bij Envida.  
Frank Amory is Programmamanager Ouderenzorg 
bij ZIO.
Alexandra Kozarowitzky (r) werkt bij Sevagram 
en is een van de consulenten achter het nieuwe Zorgpunt. 

PE
R

SO
O

N
LI

JK


