
SUBACUTE ZORGSTRAAT 
VOOR KWETSBARE OUDEREN

• om crisissituaties voor te zijn 

• opstellen multidisciplinair behandelplan

• door team van zorg- en welzijnsprofessionals



Kwetsbare ouderen die in een crisissituatie dreigen te komen, kunnen terecht bij de 
Subacute Zorgstraat. Patiënten krijgen een geriatrische beoordeling door een multi-
disciplinair team van zorg- en welzijnsprofessionals. Het team stelt aan de hand van de 
wensen en behoeften van de patiënt en de medische uitkomsten een behandelplan op.

SUBACUTE ZORGSTRAAT 
VOOR KWETSBARE OUDEREN

Met als doel
•  het voorkomen van acute 

crisis (zoals crisisopname, 
SEH-bezoek of acute 
GGZ-beoordeling) door 
snelle multidisciplinaire 
beoordeling;

•  het ontzorgen van de 
huisarts;

•  het faciliteren van langer 
thuis wonen.

Voor wie?
Het gaat om kwetsbare ouderen 
met complexe problematiek, waarbij 
sprake is van subacute (dagen tot 
weken) achteruitgang met somatische, 
psychische en/of sociale oorzaken, 
waarbij brede diagnostiek en een 
snelle adequate interventie door een  
multidisciplinair team is gewenst om  
verdere escalatie en acute presentatie/
opname te voorkomen. De uiteinde-
lijke regie ligt bij de huisarts.

Aanpak
•  Een multidisciplinair team van zorg- en welzijnsprofessionals: 

verpleegkundig specialist en/of specialist ouderengeneeskunde, klinisch 
geriater, ouderenwerker/welzijnsmedewerker, maatschappelijk werker, 
geriatrieverpleegkundige, evt. psychiatrische en gespecialiseerde 
thuisbegeleider; 

•  in samenspraak met de eigen huisarts, de oudere én de mantelzorger;
• 1 integraal plan, binnen 1 dagdeel;
•  en zorg en welzijn bieden voor de langere termijn;
• inzetten op thuis. 

Meer informatie over het zorgpad vind je hier

https://svko010.nl/regionaal-zorgpad-subacute-zorgstraat/


Hoe meld ik aan? 
• Telefonisch overleg met professional subacute zorgstraat
• Verwijzen via Zorgdomein

Subacute Zorgstraat 
NOORD
Geopend op  
woensdagochtend. 
Laurens Antonius Binnenweg & 
Humanitas de Leeuwenhoek
Telefoon:  010 - 33 23 000

Subacute Zorgstraat 
ZUID
Geopend op dinsdagochtend 
en donderdagochtend. 
Geriatrie poli, 
Maasstad Ziekenhuis
Telefoon:   088 - 8 231 231

LOCATIES EN OPENINGSTIJDEN

Huisarts voorziet 
een dreigende 

ontregeling

Is subacute zorg een 
optie? Zo ja, oudere 

wordt verwezen

Het multidisciplinaire 
team brengt 
problematiek 

in kaart

Het team heeft onderling 
(en met huisarts) overleg 
over het voorgenomen 

plan

Desgewenst consult 
medisch specialist 

of aanvullend 
onderzoek

Uitvoeren afspraken 
inzet zorg en welzĳn, 

plan op papier, 
retour naar huis
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GLOBALE AANPAK
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