Pilot Transmurale Zorgbrug
De Transmurale Zorgbrug beoogt een effectieve samenwerking tussen de thuiszorg
en het ziekenhuis voor kwetsbare patiënten bij ontslag na ziekenhuisopname.

De ‘warme overdracht’

Doelstelling
1.

Voorkomen van vermijdbare heropnames

2.

Voorkomen van medicatiefouten bij de overdracht met 100%

3.

Behoud van het functioneren dan wel voorkomen van verder
functieverlies na een ziekenhuisopname door ondersteuning van
de zelfredzaamheid in de thuissituatie

Om de transfer vanuit het ziekenhuis naar huis zo soepel mogelijk te laten verlopen is gekozen voor de constructie van een ‘warme overdracht’. Dit betekent dat
er voor ontslag contact is tussen het ziekenhuis, de thuiszorg en de patiënt en
mantelzorgers.

Rol wijkverpleegkundigen en transferverpleegkundige

Voorwaarden deelname en inclusiecriteria
•

De leeftijd waarop een patiënt geïncludeerd kan worden is niet
leeftijdgebonden

•

Het gaat om kwetsbare patiënten (veelal ouderen) met Multi morbiditeit

•

Er bestaat een groot ingeschat gezondheidsrisico bij ontslag uit het
ziekenhuis door bijv. ontbreken steunsysteem, valgevaar en goed
medicatiebeheer

•

Goede identificatie kwetsbare patiënten met VMS screening,
ISAR-HP en CGA scale

Inzet en rol wijkverpleegkundigen (WV)

•

Prioriteren van de begeleide overdracht en overgang naar huis in hun agenda’s.

•

Accurate, snelle actie bij een bericht van ontslag uit het ziekenhuis van de
kwetsbare patiënt voor deze ‘warme overdracht’.

•

De transferverpleegkundige belt met een WV van een organisatie, naar
keuze van de patiënt. De WV weet wat te doen, met de kennis van de
lokale netwerken.

•

De afdelingsverpleegkundigen regelen dat de WV de patiënt kan bezoeken en
informatie beschikbaar is. Het zorg– en behandelplan wordt overgedragen.
De WV neemt na het 1e huisbezoek contact op met de huisarts en POH en
maken afspraken over het vervolg.

Inzet en rol transferverpleegkundige (TV)

•
Doorstart: 1 april tot 1 oktober 2018

De TV besluit met de kwetsbare patiënt en mantelzorgers de route die bij
ontslag gevolgd wordt. Zij neemt vervolgens contact op met de WV. Er zijn
directe telefoonnummers voor korte en directe lijnen tussen TV en WV.
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