Het AanmeldPortaal is een samenwerking
van de zorg organisaties Amphia, Avoord,
Mijzo, Surplus en Thebe. Zij hebben de
krachten gebundeld in het belang van de
spoedzorg aan kwetsbare ouderen. Het
AanmeldPortaal is een zorgloket voor
huisartsen/-posten en spoedeisende
hulpartsen.

Het werkgebied van Het AanmeldPortaal
reikt van Etten-Leur tot Den Bosch en van
Breda tot Gorinchem.

Huisarts / wijkverpleegkundige / casemanager / SEH-arts
Arts / verpleegkundige ziet kwetsbare oudere met een probleem.

Huisarts / SEH-arts
Er is sprake van een medisch probleem dat onderzocht moet worden in het ziekenhuis.

Nee

Ja

Wijkverpleegkundige i.s.m. huisarts
Verpleegkundige zhh i.s.m. SEH-arts

SEH-arts

Patiënt kan thuis verblijven en heeft zorg
nodig.

Ja

Nee

Onderzoek in het ziekenhuis.
SEH-arts beoordeelt of opname
noodzakelijk is.

Nee

Wijkverpleegkundige i.s.m. huisarts
Verpleegkundige zkh i.s.m. SEH-arts

Huisarts i.s.m. wijkverpleegkundige
SEH-arts i.s.m. verpleegkundige zhk

Regel thuiszorg, ga naar:
https://amphia-stoplicht.e-sites nl/
Zoek op postcode welke aanbieder
plaats heeft en neem contact op via
bijgevoegd telefoonnummer.

Beoordeel of er sprake is van spoedzorg
Een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie
(aandoeningen, stoornissen, beperkingen van een cliënt of van de
informele hulp (wegvallen mantelzorg).
Die leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats)
en omvang van de benodigde zorg.
Waarbij het noodzakelijk is om opname binnen 24 uur in te zetten
om onaanvaardbare gezondheidsrisico’s voor de cliënt en/of zijn
gezin en/of woonomgeving te voorkomen .

Ja

Maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00
Neem contact op met het spoedportaal
via 085 484 2511.

Maandag t/m vrijdag van 18.00-9.00 en
in het weekend ga naar:
www.verwijshulp.nl
Regio Midden-West-Brabant
Toon beschikbare plaatsen
Controleer opname in avond /
weekend bij opname tijd.
Contactgegevens staat bij 'Meer
informatie'.

Nee

Neem contact op met het reguliere nummer
van Het AanmeldPortaal via
085 484 2510
en kies de aanbieder van voorkeur.

Consultatie met specialist
ouderengeneeskunde kan via
085 484 2515
Bij behoefte aan afstemming over bijvoorbeeld
diagnostiek, behandeladvies cq.
mede-behandeling of omgangsadvies.

