
Aafje-verwijzers ELV coördinatiepunt  
 

Aafje en het ELV coördinatiepunt  

De minister heeft bepaald dat er een landelijk dekkend netwerk moet komen van ELV (Eerste 

Lijns Verblijf) coördinatiepunten. Verwijzers, voornamelijk transferverpleegkundigen van 

ziekenhuizen en huisartsen kunnen bij een coördinatiepunt terecht voor hulp in de 

bemiddeling naar een ELV-plaats bij een zorgaanbieder. Overdag, maar ook na kantoortijden 

moet het coördinatiepunt bereikbaar zijn.  

Aafje neemt, net als alle ketenpartners, deel  aan  de ontwikkeling van een coördinatiepunt  in 

onze regio. Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn over volume, aard van hulpvragen, 

tijdstippen van hulpvragen e.d. is besloten om te starten met een pilot. In deze pilot worden 

gegevens verzameld van 1 september tot en met december 2018. Afhankelijk van de gegevens 

kunnen de besturen besluiten hoe het coördinatiepunt definitief vorm te geven in onze regio.  

 

Hoe is de pilot ingericht? 

Overdag kunnen verwijzers terecht op de website www.verwijshulp.nl . Op deze site kan een 

verwijzer per hulpvraag of financiering zoeken naar beschikbare plaatsen in onze regio. Om 

hulp te bieden bij het definiëren van de juiste hulpvraag is een triagemodel ingebouwd. U als 

verwijzer kan door middel van het beantwoorden van acht vragen de hulpvraag koppelen aan 

een zorgproduct en u  wordt direct naar een overzicht gelinkt waar de beschikbare plaatsen in 

de regio te zien zijn.  U kunt vervolgens telefonisch of per email of verwijsprogramma contact 

leggen om een opname te bespreken. 

Nieuwsgierig? Kijk gerust op deze site en loop het triagemodel een keer door! 

 

Tussen 17.0o en 21.00 uur zal er op de spoedeisende hulp van het Maasstad Ziekenhuis en 

het Franciscus Gasthuis een transferverpleegkundige aanwezig zijn. De Spoed Eisende 

Hulpen en de Huisartsen Posten (HAP) bij de genoemde ziekenhuizen kunnen een beroep 

doen op deze transferverpleegkundige om hulp te krijgen bij het beoordelen en realiseren van 

de vervolgzorg indien een patiënt niet in het ziekenhuis opgenomen hoeft te worden.  Er 

wordt gestart met de SEH van het Maasstad Ziekenhuis en van het Franciscus Gasthuis en 

Vlietland. Later sluiten het IJsselland ziekenhuis, het Ikazia |Ziekenhuis en het Erasmus 

Medisch Centrum aan.  

Na 21.00 uur tot de volgende ochtend is er geen coördinatiepunt actief. Tijdens de pilot wordt 

wel bijgehouden of en hoeveel hulpvragen er zijn m.a.w. of er noodzaak is om een regionaal 

coördinatiepunt in te richten. 

Afhankelijk  van de verzamelde gegevens en evaluatie zal het coördinatiepunt in onze regio 

definitief ingevuld worden.  

Omdat we verwachten dat de hulpvragen breder zullen zijn dan alleen ELV hebben we het 

coördinatiepunt in onze regio VERWIJSHULP.ROTTERDAM E.O. genoemd. 

(verwijshulppunt Rotterdam e.o. ) 

 

Overdag zullen de hulpvragen binnen komen bij de Verwijslijn van Aafje op telefoonnummer 

088 8231231. Net zoals dat nu gaat.  

Omdat de werkwijze verwant is met de AZA (Acute Zorg Afdeling) is besloten dat gedurende 

deze pilot de AZA na 17.00 uur de aanvragen behandeld.  De collega’s van de AZA hebben 

hier apart informatie en scholing voor aangeboden gekregen. Voorlopig zullen we  de 



instroom van klanten die aangemeld zijn via het coördinatiepunt laten plaats vinden op de 5e 

etage van het Maasstad Zorghotel. Het team aldaar zal de klant zo spoedig mogelijk laten 

doorstromen naar een geschikte plaats binnen of buiten Aafje.  

Afhankelijk van de verzamelde gegevens zullen we tussentijds evalueren en waar nodig 

bijsturen. Eind december/begin januari zal in de regio een eindrapport verschijnen waarna 

verdere besluitvorming in de keten en binnen Aafje kan plaats hebben.  
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