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Continuïteit in de transmurale zorg voor kwetsbare ouderen 
Regionale werkwijze  
 

Aanleiding 
Bekend is dat continuïteit in de zorg voor kwetsbare ouderen van belang is om schade als 
gevolg van transitie van zorg te voorkomen. Schade als: blijvende functionele achteruitgang, 
extra zorgafhankelijkheid, opname en sterfte. Daarnaast kunnen tekorten in de continuïteit 
van zorg extra druk opleveren voor de patiënt en zijn mantelzorger.  
 
Zorg voor ouderen is speerpunt van het Elkerliek ziekenhuis. In 2013 heeft het ziekenhuis 
het Keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis behaald. Voor behoud van het Keurmerk 
Seniorvriendelijk Ziekenhuis in 2015 is continuïteit van zorg een must-have.  Daarnaast is 
continuïteit het hoofdonderwerp van het jaarplan 2015 van het Quartz-programma  
Kwetsbare Ouderen, waarin het ziekenhuis samenwerkt met de GGZ, de huisartsen,  
de Zorgboog en Savant Zorg. 
 
De voorliggende regionale werkwijze is ontwikkeld door de stuurgroep Seniorvriendelijk 
ziekenhuis van het Elkerliek ziekenhuis. Daarna is de werkwijze bijgesteld op basis van 
feedback van de stuurgroep Kwetsbare ouderen van transmuraal centrum Quartz.  
Belangrijk onderdeel in de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen is inzet van de 
wijkverpleegkundige als linking pin tussen het ziekenhuiszorg en nazorg in de thuissituatie: 
de Transmurale Zorgbrug (TZB). In afstemming met de projectleider TZB van het AMC wordt 
een subsidieaanvraag bij ZonMW voorbereid voor het ontwikkelen en implementeren van de 
TZB in de regio 
 

Doelstelling 
Borgen van de continuïteit in de zorg voor kwetsbare ouderen bij opname en ontslag uit het 
ziekenhuis: 

 Opvolging geven aan de informatie en vraagstelling uit de verwijsbrief; 

 Tijdige afstemming van overdracht van zorg en behandeling met de opvolgend 
zorgverlener en de mantelzorger; 

 Duidelijkheid over het nazorgtraject en begeleiding na ontslag voor (kwetsbare) ouderen 
en hun mantelzorgers. 

 

Werkwijze verwijzing 
Vanuit thuis: 

 De huisarts kent het label ‘Kwetsbare Oudere’ toe op basis van casefinding en zorgt voor 
opvolging binnen de eerste lijn. Het label ‘Kwetsbare Oudere’ en het beleid ten aanzien 
van behandelbeperkingen wordt zichtbaar gemaakt in het informatiesysteem van het 
ziekenhuis. 

 Via ZorgDomein vult de huisarts de verwijsbrief voor de medisch specialist in. 
In geval van opname in het ziekenhuis zorgt de thuiszorg voor de verpleegkundige 
overdracht. Indien er geen wijkverpleegkundige betrokken is bij de transfer, gaat het 
zorgleefplan/de zorgmap mee met de patiënt. De (wijk)verpleegkundige vult de 
zorginhoudelijke overdracht z.s.m. in en stuurt dit na binnen 1-2 dagen naar de afdeling.  
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Vanuit het verpleeghuis: 

 Alle patiënten uit het verpleeghuis worden als kwetsbaar beschouwd. De specialist 
ouderengeneeskunde vult de digitale verwijsbrief in. Bij die verwijsbrief wordt het 
medisch beleid automatisch meegestuurd; 

 In geval van opname in het ziekenhuis draagt de verpleging/verzorging van de V&V 
instelling zorg voor de verpleegkundige overdracht. De verpleegkundige overdracht wordt 
meegegeven met de patiënt. 

 

Werkwijze opname en ontslag vanuit het ziekenhuis 
Opname 
De verwijsbrief van de huisarts/specialist Ouderengeneeskunde wordt geraadpleegd en 
opgenomen in het dossier van de behandelend specialist bij polibezoek en opname. 
Het eerder ingezette beleid ten aanzien van behandelbeperkingen wordt voortgezet en 
besproken 1Bij opname wordt ook de verpleegkundige overdracht geraadpleegd door de 
verpleegkundigen. 
Het label ‘Kwetsbare Oudere’, afgegeven door de eerste lijn, is zichtbaar voor de medische 
specialist en overige professionals uit het ziekenhuis. 
Hierdoor kan het beleid afgestemd worden op bekende kwetsbaarheid van de oudere 
patiënt. 
Bij elke patiënt van 70 jaar en ouder vindt bij opname in het ziekenhuis de zorgverlening 
plaats conform het DKS-document ‘Kwetsbare ouderen, verpleegkundige zorgverlening 
rondom’ 2. Dit document beschrijft de werkwijze ten aanzien van screening op delier, 
ondervoeding, valrisico, fysieke beperkingen, de opvolging van de score (waaronder 
preventie) en inzet van het consultatieteam geriatrie. 

 
Ontslagprocedure 
Het nazorgteam wordt volgens protocol betrokken door de afdeling om  de noodzakelijke 
zorg en ondersteuning na ontslag in kaart te brengen 3. In ieder geval wordt het nazorgteam 
ingeschakeld bij de groep kwetsbare ouderen, bij wie de verpleegkundig specialist geriatrie 
dit heeft geadviseerd4. Hiermee wordt bevorderd dat de nazorg aansluit bij de situatie van de 
patiënt en zijn naaste.  
 
Het nazorgteam regelt de noodzakelijke zorg en ondersteuning na ontslag (inclusief 
verpleeghuis, revalidatiezorg, etc.) en stemt af met de mantelzorger en opvolgend 
zorgverlener, voordat tot ontslag wordt overgegaan. 
 
De patiënt en de mantelzorger worden zo snel mogelijk over de verwachte ontslag datum 
geïnformeerd, zodat ze zich hierop kunnen voorbereiden. 5 
 
Overdracht 
Idealiter wordt uiterlijk op de dag van ontslag de ingevulde medische overdracht naar de 
huisarts/specialist Ouderengeneeskunde gestuurd. In de medische overdracht staan de 
contactgegevens van de medische specialist, die in het ziekenhuis aanspreekpunt was, 
vermeld. De medische overdracht bevat het antwoord op de verwijsvraag en beschrijft de 
afspraken m.b.t. nazorg zoals: controles, opvang, die ingezet is na ziekenhuiszorg, inzet 
paramedici 6 

                                                
1
 DNR-beleid regio Helmond Transmurale Overdracht 

2
 DKS 0837794 Kwetsbare ouderen, verpleegkundige zorgverlening rondom 

3
 DKS 0834219 Aanvraag, inschakelen en/of aanmelden Nazorgteam door verpleegkundigen of 

specialist 
4
 DKS 0827459 Klinische begeleiding van geriatrische patiënten door de verpleegkundig specialist 

(i.o.) geriatrie 
5
 Een projectaanvraag bij ZonMW voor ontwikkeling van de Transmurale zorgbrug wordt voorbereid 

6
 Medische overdracht Elkerliek –VV&T 
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Met de medische overdracht wordt een actueel medicatieoverzicht, conform de Richtlijn 
Overdracht van medicatiegegevens meegestuurd. 
 
De verpleegkundige overdracht bevat de contactgegevens van de ontslagafdeling, aan welke 
organisatie de zorg wordt overgedragen, de anamnese en de afspraken over de zorg. 
De verpleegkundige overdracht wordt bij ontslag verzonden via Zorgmail en op papier 
meegegeven aan de patiënt/mantelzorger.7 
 
De vervolginstelling wijst een aanspreekpunt aan, waar de patiënt/familie terecht kunnen met 
vragen. 

 
Nazorg 
De zorg wordt opgepakt aan de hand van de informatie uit de medische en verpleegkundige 
overdracht. Bij onduidelijkheden wordt contact opgenomen met de contactpersoon, vermeld 
in de overdracht. 
Met de eerste lijn worden afspraken gemaakt, wie in welke gevallen de kwetsbare oudere 
patiënt binnen 2 dagen na ontslag in de thuissituatie kan bezoeken. 
 

Beleid in de ANW-uren 
Voor de overdracht van de eigen huisarts naar de huisartsenpost (HAP) wordt het 
aangepaste Overdrachtformulier Kwetsbare Patiënt huisartsenposten ingezet. Dit formulier is 
aangepast voor de doelgroep Kwetsbare Ouderen.  
 
 
 
 
 
 

Stuurgroep Seniorvriendelijk ziekenhuis 
Joke Driessen    programmaleider kwetsbare ouderen Quartz (secretaris) 
Alex Garenfeld   stafmedewerker B&O Elkerliek ziekenhuis 
Ans Hendrikx    medisch coördinator Quartz (voorzitter) 
Loes van Nuland – van Wolfferen klinisch geriater Elkerliek ziekenhuis 
Olav Kee    sector manager Elkerliek ziekenhuis 
Hans v.d. Ven    afdelingsmanager Elkerliek ziekenhuis 
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7
 Tot komst EPD wordt bestaand formaat verpleegkundige overdracht gebruikt 


