
Toelichting aanbod en afhandeling voor thuiszorg

Optie 1
Voor gehele organisatie

Optie 2
Per regio

Optie 3
Per wijkteam

Voorbeeld
aanbod in
ZorgDomein

Aanbodniveau Voor de organisatie één
thuiszorgaanbod.  

Bepaal en toon per regio
je unieke aanbod aan de
verwijzer.

Bijvoorbeeld voor:                               
• Regio Utrecht West
• Regio Utrecht Noord
• Regio Utrecht Zuid

Per wijkteam bepaal en
toon je uniek aanbod aan
de verwijzer.

Bijvoorbeeld voor:
• Wijkteam A
• Wijkteam B
• Wijkteam C

Inzet Postcode-
gebied t.b.v.
tonen aanbod

Aan het aanbod hangt het 
totale postcodegebied van
de organisatie.

Wanneer er een match is 
tussen de postcode van de 
cliënt en het gebied ziet de 
verwijzer de organisatie.

Aan het aanbod van elke
regio hangt het postcode-
gebied van die regio.

Wanneer er een match is 
tussen de postcode van de 
cliënt en het werkgebied
van de regio ziet de
verwijzer de betreffende 
regio. 

Aan het aanbod van elk 
wijkteam hangt het eigen 
postcodegebied.

Wanneer er een match is 
tussen de postcode van de 
cliënt en het werkgebied van 
het wijkteam ziet de verwijzer 
het betreffende wijkteam.

Afhandelings-
mogelijkheden

De berichten1  komen 
centraal binnen.

Er zijn twee mogelijkheden.

De berichten1 komen:                              
•  decentraal per regio 

binnen (standaard)

•  centraal binnen voor alle 
regio’s (zoals bij optie 1)

Er zijn drie mogelijkheden. 

De berichten1 komen:        
•  decentraal direct bij het 

juiste wijkteam binnen 
(standaard)

•  decentraal voor meerdere 
wijkteams op één plek 
binnen (zoals bij optie 2)

•   centraal binnen voor alle
  wijkteams (zoals bij optie 1)

1  Berichten kunnen zijn: plaatsingsverzoeken, overdrachten, verwijzingen, uitvoeringsverzoeken. 

Zorgproduct
regulier persoonlijke 
verzorging/verpleging thuis

       Thuiszorgorganisatie Vreedenoord

Zorgproduct
regulier persoonlijke 
verzorging/verpleging thuis

       Thuiszorg Regio Utrecht

Zorgproduct
regulier persoonlijke 
verzorging/verpleging thuis

       Wijkteam Breukelen
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