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Productbeschrijvingen 
Crisis- en observatieunit, Eekhoornlaan 11-13 
 

Inleiding 
Hieronder vind je een beschrijving van de drie vormen van opname (‘producten’) die de 
Hartekamp Groep biedt bij de crisis- en observatie-unit: crisisopname, observatieopname en 
overbruggingsopname.  
Deze beschrijving is bestemd voor hulpverleners en wettelijk vertegenwoordigers die een cliënt 
willen aanmelden voor een opname bij de crisis- en observatie-unit. Als wettelijk 
vertegenwoordigers een cliënt willen aanmelden zonder dat er hulpverleners bij betrokken zijn, 
dan verzoeken wij hen om de huisarts te vragen om verwijzer/aanmelder te zijn.  
Binnen de crisis- en observatie-unit van de Hartekamp Groep worden alleen cliënten opgenomen 
waarbij sprake is van een verstandelijke beperking en mogelijk bijkomende problematiek. 
 
1. Crisisopname 
Crisisopname wordt geboden in afstemming met de crisisregisseur van het zorgkantoor Zilveren 
kruis. De crisisregisseur heeft de regie op deze plaatsingen. Voor een beschrijving van de 
mogelijkheden voor een crisisopname bij de Hartekamp Groep verwijzen we naar de regeling en 
documenten van het zorgkantoor Zilveren Kruis.  
 
2. Observatieopname 
Doel: 
Multidisciplinaire en integrale beeldvorming gebaseerd op diagnostisch onderzoek, observaties 
en zo nodig behandeling die niet poliklinisch kan worden geboden omdat er bijv. sprake is van 
handelingsverlegenheid in de leefsituatie, onduidelijkheid over de passende begeleidingswijze en 
effect op gedrag(sproblemen). Voor zover mogelijk vindt er stabilisatie of verbetering van de 
gedragsproblemen plaats en herstel van een zo goed mogelijk leven.  
We werken standaard samen met begeleiding, GZ-psycholoog en arts verstandelijk 
gehandicapten (avg). Zo nodig vindt een consult plaats bij een psychiater en zetten we 
verschillende behandelingen in (o.a. trauma behandeling, PMT).  
Tegen het einde van de opname maken we een eindverslag. Herin staat hoe de opname verlopen 
is, eventueel een resultaat van onderzoek(en) en we geven adviezen over de gewenste 
begeleidingswijze, dagprogramma en dag-invulling.  
 

Aanmelden:  
Aanmelden van een cliënt kan via het aanmeldformulier. Deze kun je opvragen bij het 
cliëntservicepunt (csp@hartekampgroep.nl). 
 

Duur:  
De duur van de opname is afhankelijk van het doel van de observatie, de observatievragen en 
financieringsmogelijkheden. De verwachte duur van de opname wordt vastgesteld bij de intake 
en kan waar nodig bijgesteld worden.  
De opnameduur varieert meestal tussen de 4-12 maanden.  
  

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/uw-zorgverlening/crisiszorg-regelen
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/uw-zorgverlening/crisiszorg-regelen
mailto:csp@hartekampgroep.nl
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Voorwaarden voor observatieopname:  
• De aanmelder blijft verantwoordelijk voor terug- of doorplaatsing na de afloop van de 

observatieopname. 
• Er wordt een ‘zorg en dienst verleningsovereenkomst’ (ZDO) vastgesteld met daarin afspraken 

over het dossierhouderschap en de duur van de opname.  
Financiering is mogelijk vanuit een JW-indicatie of een Wlz indicatie, te weten ZZP VG 5, 7 en 8, 
eventueel aangevuld met Meerzorg. Het is gedurende de opname mogelijk gebruik te maken 
van een Observatietoeslag.  

 

3. Overbruggingsopname 
Doel:  
Overnemen van zorg voor cliënt die tijdelijk niet in de eigen woning kan verblijven of nog niet kan 
wonen binnen een toekomstige woonlocatie.  
 

Aanmelden: 
Aanmelden van een cliënt kan via het aanmeldformulier, op te vragen bij het cliëntservicepunt 
(csp@hartekampgroep.nl). 
 

Duur:  
De duur van de opname wordt vastgesteld bij de aanmelding van de cliënt. Er geldt een maximale 
duur van 9 maanden. 
 

Voorwaarden:  
• Cliënt komt niet in aanmerking voor een van de andere producten (crisis of observatie). 
• De cliënt gaat terug naar zijn huidige woning of heeft een woning in het vooruitzicht (met 

plaatsingsdatum). In ieder geval blijft de aanmelder verantwoordelijk voor terug- of 
doorplaatsing. 

• Er wordt een ‘zorg- en dienst verleningsovereenkomst’ (ZDO) vastgesteld met daarin 
afspraken over het dossierhouderschap en de duur van de opname.  

• Financiering is mogelijk vanuit een JW-indicatie of Wlz indicatie, te weten een ZZP VG 7, 
eventueel aangevuld met Meerzorg. 

 

Nazorg (altijd gekoppeld aan een opname) 
Doel: 
Scholing aan het team over de beeldvorming van de cliënt en coaching op de werkvloer over de 
geadviseerde begeleidingswijze, advies over inrichting de omgeving (bijv. de slaapkamer).  
Dit wordt geboden door de trajectcoördinator en medior begeleider in overleg met de 
gedragsdeskundige. 
 

Aanmelden: 
Tijdens een (eind)evaluatie van een crisis-, observatie- of overbruggingsopname bespreken we 
de wensen en mogelijkheid tot nazorg.  
 

Duur: 
Afhankelijk van de vraag van 2 uur tot 1 maand na beëindiging opname. 
 

Voorwaarden:  
Financiering is mogelijk vanuit een Wlz indicatie waarbij tijdelijk ‘gespecialiseerde behandel zorg’ 
(GBZ) wordt ingezet of waarbij de nazorg gefinancierd kan worden vanuit Meerzorg. Of wanneer 
de ontvangende partij bereid is de nazorg te betalen en daarvoor een factuur ontvangt.  
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