
ANW Nederland breidt de reguliere bereikbaar-
heid bij avond-, nacht- en weekenddiensten 
uit met de bereikbaarheid in het kader van 
gedwongen spoedopname (IBS, In Bewaring 
Stelling) in de avond, de nacht en het weekend.

IBS-dienstverlening ANW 
ANW NEDERLAND, OOK UW 
PARTNER BIJ CRISISOPNAMEN!



IBS-DIENSTVERLENING ANW
 

Onverwacht en ongelegen

Een gedwongen opname komt gelukkig niet vaak voor, maar komt vaak wel 
onverwacht en met spoed. Als zorgorganisatie moet u in zo’n geval ook de 
bereikbaarheid organiseren en dus een Specialist Ouderengeneeskunde 
(SO) beschikbaar hebben. Zo’n spoedopname kost veel tijd, waardoor de 
SO tijdens zo’n procedure niet beschikbaar is voor andere waarnemingen.

De GGZ neemt tot nu toe in een aantal regio’s de spoedopnames in de 
avond, de nacht en het weekend nog voor zijn rekening. In die regio’s 
hebben zorgorganisaties samen een pool voor overdag geregeld. In een 
aantal regio’s staat de VVT-sector voor de uitdaging om zelf deze diensten 
in te vullen. Wij bieden u aan deze diensten voor u uit te voeren.

Wat is ons aanbod?

Als u zich aansluit bij onze IBS-dienstverlening ANW dan bent u altijd 
verzekerd van de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van een  
SO tijdens een crisisopname in de avond, de nacht of het weekend. 
Wij doen dit door hiervoor 365 dagen per jaar meerdere Specialisten 
Ouderengeneeskunde in te roosteren die exclusief beschikbaar blijven  
voor de IBS-dienstverlening ANW.

 

Khonraad als vaste samenwerkingspartner

Voor het uitvoeren van deze dienst werken wij samen met Khonraad en 
maken wij gebruik van hun systeem. 

Door de inzet van het systeem Khonraad wordt het proces volledig digitaal 
ondersteund en worden alle wettelijk betrokken partijen zoals het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) en de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geïnformeerd. Ook bewaakt 
Khonraad het proces en informeert actief de gebruiker als een onderdeel 
van het proces opvallend langer duurt dan gebruikelijk. Zo nodig zal de 
servicedesk, die daarvoor 24/7 aanwezig is, telefonisch contact opnemen. 
Daarmee wordt de noodzakelijke dossiervorming van een IBS compleet, 
veilig en efficiënt verzorgd. Alle wettelijke verplichtingen en termijnen 
worden steeds actief bewaakt.

Door de combinatie van de IBS-dienstverlening ANW en het systeem 
Khonraad is het IBS-proces voor uw organisatie dan ook volledig geborgd.

www.anwnederland.nl



Kosten

Voor de IBS-dienstverlening ANW brengen wij u het volgende in rekening: 

EÉNMALIG: 

Aansluitkosten per zorgorganisatie  
(afhankelijk van omvang)                             € 625,- tot € 3.000,- excl. BTW *

* voor onze bestaande klanten rekenen wij steeds € 625,- excl. BTW 

MAANDELIJKS:

Bereikbaarheidsdienst SO ANW gedurende hele maand € 475,- 

Uurtarief SO bij feitelijke inzet voor IBS  €      175,-

Als uw arts zelf geen medische verklaring opstelt, bijvoorbeeld omdat  
de GGZ dit overdag doet en ANW Nederland buiten kantooruren, dan  
heeft uw organisatie door de inzet van de Berichtenbox van Khonraad 
24x7 alsnog toegang tot actuele en historische dossiers. De toegang 
ontstaat omdat de ANW Nederland arts in opdracht van uw organisatie  
de medische verklaring heeft opgesteld of omdat uw organisatie is 
gekozen als zorgaanbieder.  

TARIEF BERICHTENBOX VAN KHONRAAD

Als uw arts zelf geen medische verklaring opstelt, bijvoorbeeld omdat de 
GGZ dit overdag doet en ANW Nederland buiten kantooruren, dan heeft 
uw organisatie door de inzet van de Berichtenbox van Khonraad 24x7 
toegang tot actuele en historische dossiers. De toegang ontstaat omdat 
de ANW Nederland arts in opdracht van uw organisatie de medische 
verklaring heeft opgesteld of omdat uw organisatie is gekozen als 
zorgaanbieder. 
 
Voor het gebruik van Khonraad gelden dan de volgende tarieven:

Maandtarief Berichtenbox per persoon € 12,75

Documenttarief Medische verklaring € 38,-

 
Gedwongen opnames overdag

Samen met de organisaties die zich bij ons aansluiten, onderzoeken  
we of we één of meerdere pools kunnen maken voor IBS en RM 
(Rechterlijke Machtiging) tijdens kantooruren. Deelname aan een dergelijke 
pool verlicht steeds de werklast van uw eigen professionals. Heeft u hier 
ook belangstelling voor, dan horen we dat graag.

www.anwnederland.nl



Aanvullende diensten

We bieden naast de IBS-dienstverlening nog meer diensten aan voor 
zorginstellingen.

•  ANW-bereikbaarheidsdiensten - Met ons unieke concept voor 
bereikbaarheidsdiensten houdt u als klant de volledige regie op welke 
diensten u met eigen professionals invult en welke diensten u aan 
ons uitbesteedt. Ook het overnemen van alle diensten behoort tot de 
mogelijkheden. 

•  Dag-waarnemingen - Ervaren (basis)artsen, huisartsen of specialist 
ouderengeneeskunde zijn tijdelijk inzetbaar bij uitval of vacatureruimte.

•  Digitale spreekkamer - Steeds meer zorginstellingen ontdekken de 
meerwaarde, het gemak en de kostenefficiënte kanten van het gebruik 
van de digitale spreekkamer.

•  Innovatieve projecten - Vanuit ANW Nederland is projectondersteuning 
mogelijk bij het toekomstbestendig organiseren van 
bereikbaarheidsdiensten.

Voor professioneel advies kunt u altijd bij ons terecht. 

Voor meer informatie over de IBS-dienstverlening ANW  
kunt u contact opnemen met Manuela Derhaag,  
via IBS@anwnederland.nl of via 085 77 31 880

Voor meer informatie over gebruik van het systeem van 
Khonraad kunt u contact opnemen met Rilana van Slooten  
via r.vanslooten@khonraad.nl of via 035 60 39 4444 

Wij zijn van harte bereid om uw aanvullende vragen te 
beantwoorden en zien uw reactie met belangstelling tegemoet!

www.anwnederland.nl


