
JCvSZ 

zorg de wij kunnen 

leveren

NIET te leveren zorg 

JCvSZ

OPNAME vanuit JI 

niet noodzakelijk

Acute zorg

Diagnostiek waarbij 

verpleging niet 

noodzakelijk is

Overname IC-pat.

Chronische zorg bij 

ADL-

afhankelijkheid?

Revalidatiezorg

Palliatieve zorg

Specials

Covid-19

Med./VPK zorg na 

behandeling 

ziekenhuis

Acute zorg kan in het 

JCvSZ niet worden 

geleverd. Patiënten die 

acute zorg behoeven 

worden door het JCvSZ 

ingestuurd naar het 

ziekenhuis. Dit geldt ook 

voor diagnostiek die in 

het ziekenhuis dient 

plaats te vinden. Ook 

daar zou het JCvSZ de 

patiënt doorsturen naar 

het ziekenhuis en is 

insturen naar het JCvSZ 

niet zinvol.

Wanneer een patiënt 

van de IC van het 

ziekenhuis komt dient 

deze voor insturing naar 

JCvSZ een aantal dagen 

op een reguliere 

verpleegafdeling 

gelegen te hebben en de 

waardes stabiel te zijn.

. Na chemokuren bij normaal risico op complicaties bestaat geen opname-

indicatie in het JCvSZ. Doorgaans bestaat er in de eigen PI een beter sociaal 

netwerk, meer mogelijkheden en diversiteit in voeding en dagbesteding. 

. Bij eet- en drinkstakers met onderliggend psychiatrisch lijden waarbij de 

staking geen bewuste keuze is maar een uiting van een onderliggend 

psychiatrische ziektebeeld, is een psychiatrische behandeling in een PPC meer 

aangewezen dan opname op een somatische afdeling zoals binnen het JCvSZ.

. Bij minimale ADL-zorgbehoefte, want in elke PI is het mogelijk thuiszorg in te 

schakelen. Hiervoor is een opname in het JCvSZ niet noodzakelijk. Gezien de 

schaarste in bedden houden we deze gereserveerd voor de complexere 

pathologie waarbij frequente zorgbehoefte noodzakelijk is.

Hoog risico a.g.v. 

leeftijd en/of 

comorbiditeit

ALTIJD vooraf 

Arts/Arts-contact

Moeder/kindzorg

GHB- en Alcohol 

detoxificatie

Behandeling bij 

voedsel/vocht 

weigering

Opname in het JCvSZ

In dit schematisch overzicht is 

aangegeven wanneer u een patiënt 

WEL/NIET/of in overleg bij ons kunt 

plaatsen. 

Ook al is plaatsing niet mogelijk onze 

artsen zijn ALTIJD bereid u te 

adviseren over de alternatieve 

mogelijkheden. 

Tel: 088-07 14533 (kantooruren) 

ANW: 088-07 14515
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Gedetineerde 

patiënt met 

somatische 

klachten

Bolletjes-

slikkers


