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Inleiding 
Het Transfer Informatie Punt Haaglanden (TIP-Haaglanden, cq. TIP) is  een samenwerkingsverband omtrent 

de WLZ crisiszorg voor de VVT in de regio Haaglanden. TIP is het regiepunt omtrent de crisiszorg binnen de 

regio Haaglanden; alle crisisplaatsingen worden door TIP gecoördineerd, middels een gestandaardiseerde  

aanmeldprocedure en een centraal aanmeldtelefoonnummer (070-7561666). Huisartsen, SEH en 

transferafdelingen van ziekenhuizen kunnen bij TIP de aanmelding van een crisis doen en TIP coördineert de 

logistiek. 

 

In het vervolg van dit document is een beschrijving van de werkwijze van TIP opgenomen, evenals een  

samenvatting van de triage en het stroomschema.  

 

Tijdens de huidige COVID-19-crisis voorziet TIP niet alleen in de centrale aanmelding en de coördinatie van de 

logistiek van crisiszorg in de regio Haaglanden, maar TIP dient nu ook als aanmeld,- en coördinatiepunt voor 

de COVID-patiënten die in aanmerking komen voor een plaatsing op een van de COVID-bedden in de 

ouderenzorg.  Plaatsing van de COVID-patiënten wordt centraal door TIP gecoördineerd.. In de bijlage is een 

beschrijving van de werkwijze en stroomdiagram opgenomen gericht op de aanmeldingen van COVID-19 

patiënten in de regio Haaglanden voor de VVT. Deze alinea en de bijlage kunnen na de huidige crisis uit dit 

document worden verwijderd.  

Werkwijze 
De samenwerkende organisaties binnen TIP zijn de aanbieders van WLZ crisiszorg in de regio Haaglanden. De 

beddencapaciteit van de regio Haaglanden is verdeeld over de deelnemende organisaties. Om verwijzers 

(Huisarts, SMASH-arts en SEH-arts) te ontlasten is er een gezamenlijk telefoonnummer. Het telefoonnummer 

wordt bemant door een van de samenwerkende organisaties op basis van een vastgesteld rooster. De 

medewerker die de telefoon aanneemt is opgeleid om een goede beoordeling van het, door de verwijzende 

arts, gepresenteerde beeld te kunnen geven en op een juiste en adequate manier een plaatsing of 

doorverwijzing te kunnen doen.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde procedure en 

een overzicht van de beschikbare capaciteit binnen de verschillende organisaties. 

Triage 
Als de benodigde zorg plotseling dusdanig toeneemt dat hetgeen is ingezet aan informele,- en formele zorg 

niet meer toereikend is zouden we kunnen spreken van een crisis. Het is bij een crisis van belang om goed te 

bekijken of de zorgvraag daadwerkelijk alleen opgevangen kan worden door een crisisopname. Een gedegen 

triage is hierbij van belang. Door de samenwerkende organisaties is een triage vragenlijst opgesteld die 

wordt doorlopen om tot een juiste triage te komen. Alle vragen in de vragenlijst worden standaard 

doorlopen.  
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Het doel van de vragenlijst is om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de situatie van de patiënt. Een zo 

volledig mogelijk beeld maakt de best passende plaatsing mogelijk en voorkomt veel problemen die kunnen 

ontstaan door een verkeerde plaatsing.   

De volledige vragenlijst is opgenomen op de website van TIP-Haaglanden: www.tip-haaglanden.nl  

 

De beschikbare capaciteit aan crisiszorg is bestemd voor cliënten met een WLZ-indicatie met behandeling of 

voor cliënten  een ELV-hoog-complex. De cliënten met een ELV-laag-complex kunnen direct bij de organisatie 

van voorkeur worden aangemeld; deze plaatsing verloopt niet via TIP. Voor een actueel overzicht van de 

beschikbare capaciteit aan ELV-LC is via de website van TIP een link opgenomen in de triage vragenlijst (zie 

2.1 van vragenlijst). 

 

Onderstaande stroomschema wordt door TIP-Haaglanden gehanteerd en verduidelijkt de routing 

voorafgaande aan een aanvraag voor crisiszorg.  
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Vervolg via het reguliere 

aanmeldproces

Neem contact op met de 

thuiszorg van voorkeur; de zorg 

kan thuis worden geregeld. 

Neem contact op met de SO 

van dienst  voor de gezamelijke 

triage

Neem contact op TIP via 070-

7561666

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 
Indien 

overeengekomen met 

SO van dienst 

Bijlage procedure COVID-19-bedden VVT 

Inleiding 
Vanwege de crisis veroorzaakt door het COVID-19-virus die op dit moment gaande is en de oplopende druk 

op de ziekenhuiszorg door het volstromen van de bedden, hebben in de afgelopen weken een aantal 

organisaties in de VVT capaciteit vrijgemaakt of toegevoegd voor de plaatsing of overplaatsing van COVID-

19+ patiënten. De aanmelding vanuit de ziekenhuizen en de thuissituatie verlopen via dezelfde crisisdienst 

als de crisiszorg VVT. TIP is dan ook voor de plaatsing of overplaatsing van COVID-19+ patiënten het 

aanmeld,- en coördinatiepunt. Via Point is voor de medewerker van dienst inzichtelijk wat de beschikbare 

capaciteit is per organisatie. In Point is momenteel een indeling gemaakt in vier categorieën die van belang 

zijn bij de aanmeldingen: 

- COVID-19+, palliatief en te instrueren; 

- COVID-19+, palliatief en niet te instrueren; 

- COVID-19+, verzorging en te instrueren; 

- COVID-19+, verzorging en niet te instrueren. 

 

Er worden twee vormen van aanmeldingen onderscheiden: 

1. Aanmeldingen vanuit het ziekenhuis; 

2. Aanmelding vanuit de huisarts (ondersteund in de triage door de specialist ouderengeneeskunde van 

dienst).  

In beide gevallen zal het gaan om positief geteste patiënten die qua criteria binnen de VVT-sector passen. 

Voor  negatief geteste patiënten geldt de normale routing van zorgtoeleiding. Dat kan zijn een reguliere 

opname, een ELV of GRZ opname of een crisisopname. Patiënten met COVID-19 specifieke klachten, zonder 

vaststelling van aanwezigheid van het COVID-19-virus, dienen getest te worden alvorens te worden 

aangemeld. 

 

Voor de aanmelding vanuit de huisarts of SMASH-arts geldt onderstaande schema. 

  

Is de patiënt COVID-19 positief?

Is de patiënt palliatief of zorgbehoevend in 

een mate waarin niet voorzien kan worden 

in de thuissituatie? 

Is de specialist ouderengeneeskunde 

betrokken bij de triage?

Neem contact op met TIP 

via 070-7561666

Bereikbaar voor aanmeldingen COVID-19 tussen 

09:00 en 20:00.

De plaatsing kan tussen 08:00 en 22:00 o.b.v. de 

geplande afspraak


