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U bent opgenomen in het ziekenhuis. Na ontslag uit het ziekenhuis kan het nodig zijn dat u 

thuis, extra begeleiding nodig heeft, naast bijvoorbeeld thuiszorg. We noemen deze extra 

begeleiding ‘transmurale zorgbrug’. In deze folder leest u wat dit voor u betekent.

Zorg na een ziekenhuisopname
Uit onderzoek blijkt dat mensen die ouder zijn dan 70 jaar na opname in het ziekenhuis, thuis nog 
zorg nodig kunnen hebben. Deze zorg krijgt u dan van de thuiszorg, niet van het ziekenhuis.
Daarnaast kunt u extra begeleiding nodig hebben. Deze begeleiding krijgt u via de transmurale 
zorgbrug van uw huisarts en de verpleegkundige ouderenzorg. De laatste is de wijkverpleegkundige 
die verbonden is aan de praktijk van uw huisarts.
Bent u bekend bij Geriant? Dan begeleidt uw casemanager u via de transmurale zorgbrug.

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft samen met de huisartsen en INKT ouderenzorg in Noord-
Kennemerland en de Kop van Noord-Holland de transmurale zorgbrug opgezet. Geriant is ook 
aangesloten bij de transmurale zorgbrug.

Goede afstemming
Om te zorgen dat uw herstel thuis beter verloopt, is het belangrijk dat alle zorgverleners in uw 
thuissituatie voldoende over u weten:
• we voorkomen hiermee dat er fouten worden gemaakt met uw medicijnen
• we zorgen hiermee dat de zorg bij u thuis goed geregeld is
• zo is uw huisarts direct van alle belangrijke informatie op de hoogte
Kortom, goede communicatie en overdracht tussen de zorgverleners van het ziekenhuis en die van 
de thuissituatie is van groot belang. Zeker als u na uw ziekenhuisopname nog kwetsbaar bent. 
Naast een beter herstel, verwachten we dat uw kans op weer een opname in het ziekenhuis kleiner 
wordt.

Wat houdt de overdracht in?
Tijdens uw opname vindt er al een overdracht plaats tussen het ziekenhuis en de zorgverleners in 
de thuissituatie. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het versturen van informatie naar uw 
huisarts, uw apotheek en eventueel de thuiszorg. Er wordt als het ware een (zorg)brug aangelegd 
tussen het ziekenhuis en de zorgverleners in uw thuissituatie.

Transferverpleegkundige
Om deze overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen brengt de transferverpleegkundige 
uw huisarts op de hoogte. De transferverpleegkundige is een verpleegkundige van Noordwest 
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die gespecialiseerd is in nazorg. Deze schakelt ook uw casemanager of de verpleegkundige 
ouderenzorg in wanneer uw huisarts is aangesloten bij INKT ouderenzorg.

Wat betekent dit voor u?
Als u in aanmerking komt voor de transmurale zorgbrug, dan informeert de verpleegkundige van uw 
afdeling u, over wat voor u belangrijk is.

Voor iedereen geldt:
• u kunt altijd aangeven dat u afziet van de extra begeleiding die u via de transmurale zorgbrug 

krijgt aangeboden

• maakt u gebruik van de extra begeleiding? Dan neemt de verpleegkundige ouderenzorg van uw 
huisarts of uw casemanager contact op met de afdeling, met u en - als u dat wilt - uw naaste. Dit 
regelen wij voor u

• gebruikt u medicijnen? Dan heeft u met de apothekersassistent van het ziekenhuis een gesprek, 
waarin u uitleg krijgt over uw medicijnen

• heeft u thuiszorg nodig na uw opname? Dan regelen wij dit voor u. Eventuele thuiszorg die u al 
had voor opname in het ziekenhuis, krijgt u weer na uw opname

• de verpleegkundige ouderenzorg van uw huisarts of uw casemanager bezoekt u zo spoedig 
mogelijk thuis, nadat u uit het ziekenhuis bent gekomen. Samen met u en uw huisarts bespreekt 
zij hoe uw zorg verder wordt geregeld

Heeft u nog vragen?
In het ziekenhuis kunt u deze stellen aan de transferverpleegkundige of de verpleegkundige van de 
afdeling. Bent u al thuis? Neem dan contact op met uw huisarts.


