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RESULTATEN TUSSENEVALUATIE

Beste allemaal,
In deze nieuwsbrief
lees je dat er op veel
plekken hard is
gewerkt en er mooie
stappen gezet zijn in
het project
Transferzorg.

De belangrijkste uitkomst van de tussenevaluatie is dat de meerwaarde van goede
transferzorg voor kwetsbare ouderen breed wordt
ervaren! De belangrijkste opbrengsten die worden
genoemd:
• Pro-actief en efficiënt werken en minder ‘gedoe’
achteraf
• Korte lijnen tussen eerste en tweede lijn
• Minder stress voor patiënt en mantelzorger

Voor de evaluatie hebben we een paar patiënten
en mantelzorgers gesproken. Eén reactie van een
mantelzorger op het huisbezoek was: ‘Wow wat een
verrassing was dat! Het is zo fijn als je weet dat er
iemand anders is die met je meekijkt...’

Ontslag uit het ziekenhuis
via een revalidatie-afdeling
De planning voor 2018
Natuurlijk zijn er ook dingen die
beter kunnen:

Signalering door de huisarts
Allereerst de signalering door de huisarts dat
er een kwetsbare oudere is opgenomen. Huisartsen vergeten dit soms te melden aan de POH.
Daardoor wordt Transferzorg niet opgestart en valt de
inclusie op sommige praktijken tegen. Gelukkig zijn
de ziekenhuizen steeds alerter en nemen zij in deze
gevallen zelf contact op met de praktijk. Dit is echter
niet de gewenste werkwijze. We proberen een
structurele (systeem)oplossing te vinden voor dit
probleem (label kwetsbare oudere in Zorgdomein).
Tot die tijd is het zaak om elkaar scherp te houden
en op praktijkniveau oplossingen te vinden. Een
andere tip uit de praktijk is om (de mantelzorger
van) iedere patiënt te vragen om met de praktijk te
bellen bij ziekenhuisopname.

Onderlinge vervanging
Een andere uitdaging is het maken van goede
afspraken over onderlinge vervanging als de CM1
(meestal POH-OZ) er niet is of niet bereikbaar is.
Als die afspraken er niet zijn, dan komt Transferzorg
voor kwetsbare patiënten niet goed van de grond.
Praktijken die wel afspraken hebben, vullen dat verschillend in, afhankelijk van de lokale situatie. Op
sommige praktijken doet de huisarts de huisbezoeken als de POH er niet is en op andere plekken is
dat bijvoorbeeld de POH-Somatiek als zij patiënten
uit het verleden kent.
Kern Transferzorg
Verder bleek uit de evaluatie dat deelname aan het
MDO in het ziekenhuis en het bezoek van de POH
in het ziekenhuis voorlopig niet haalbaar is. Zowel
de casemanager op de huisartsenpraktijk als in het
ziekenhuis geven aan dat het ook niet echt wordt
gemist omdat de kwetsbare oudere in veel gevallen
al bekend is bij de POH. We hebben daarom beide
onderdelen uit de standaard werkwijze Transferzorg gehaald, waarbij we in de leerbijeenkomsten
op casuïstiek-niveau volgen of aanwezigheid bij
het MDO verschil zou hebben gemaakt. Het is altijd
mogelijk om als dat nodig is aan te sluiten bij een
MDO of een bezoek te brengen aan de patiënt in
het ziekenhuis.
DE WERKWIJZE OP 1 A4
Op basis van de tussenevaluatie hebben we kern
van de werkwijze Transferzorg in een procesbeschrijving gezet. Hier zie je in één oogopslag wat
de rol is van huisarts, CM1, CM2. Het is een hulpmiddel om collega’s snel uit te leggen waar Transferzorg in de kern om gaat en om onderlinge vervanging voor iedere stap in het proces te regelen.

Unieke aanpak transferzorg

Carolien van de Leur (Verpleegkundig Consulent
Geriatrie CZE) en Colette de Vries (Projectleider
Transferzorg DSP) waren 7 december aanwezig
bij de leergemeenschap Transmurale Zorg van
BeterOud. Carolien presenteerde hier de aanpak en ervaringen met onze ‘transmurale zorgbrug’. Wat de toehoorders bijzonder vonden is
dat onze Transferzorg wordt georganiseerd vanuit
de huisartsenpraktijk en niet de thuiszorg. Dat
kan in onze regio omdat huisartsen samenwerken in zorggroepen. Daarmee is onze aanpak
voor transferzorg uniek in Nederland!
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NIEUWE EVALUATIEFORMULIEREN
Afgelopen maand hebben alle deelnemende praktijken en ziekenhuizen de nieuwe evaluatieformulieren
ontvangen. We horen gelukkig positieve geluiden
over de werkbaarheid ervan. Mocht je nog tips hebben om ze nog beter te maken, dan horen we dat
graag voor 31 december a.s. Vanaf januari willen
we graag van iedere kwetsbare oudere die meedoet
aan Transferzorg een ingevuld formulier hebben,
zodat we voor 2018 betrouwbare gegevens hebben
t.a.v. de kosten en opbrengsten van Transferzorg.
De laatste versie zetten we steeds op basecamp
(voor Transferzorg 2018 maken we een nieuwe map
aan).
ONTSLAG VIA EEN REVALIDATIE-AFDELING
(GRZ)
Zoals bekend, starten we best vaak Transferzorg
op voor een kwetsbare oudere en maken we die
niet af omdat iemand vanuit het ziekenhuis naar een
revalidatie-afdeling gaat. Het is een grote wens om
ook deze mensen zo goed mogelijk te helpen bij
‘een zachte landing thuis’. Concreet betekent dit
een warme overdracht bij ontslag uit het ziekenhuis
door de CM2 met de SO of verpleegkundige van de
revalidatie-afdeling en een warme overdracht aan
de POH bij ontslag naar huis. Ook bij deze patiënten willen we dan binnen 2 werkdagen een huisbezoek doen. Dit bezoek is beter te plannen omdat de
ontslagdatum vanuit een revalidatie-afdeling langer
van tevoren bekend is.
Voor dit ’GRZ-spoor’ is ook een concept werkwijze
uitgewerkt op 1 A4. De detailinvulling hiervan is
maatwerk en kan per instelling verschillen. Op dit
moment zijn we in gesprek met vier instellingen om
hen onderdeel te maken van goede Transferzorg.
Het gaat om Archipel, Ananz, Land van Horne en
Vitalis. Als er meer nieuws te melden is, informeren
we de betreffende praktijken.

HELE FIJNE
FEESTDAGEN
EN ALLE GOEDS
VOOR 2018!
PLANNING EERSTE HELFT 2018
Na een looptijd van een jaar zijn er in totaal 112
kwetsbare ouderen geïncludeerd voor Transferzorg.
We zien op veel plekken dat de werkwijze Transferzorg beter loopt als de huisartsenpraktijk meer
geoefend is. De gewenste werkwijze krijgt dan echt
vorm en meer kwetsbare ouderen en hun mantelzorger plukken dan de vruchten van goede transferzorg.
In het SJG en CZE hebben al vrij veel patiënten mee
gedaan aan Transferzorg. Het St. Anna ziekenhuis
is ook al langer betrokken, maar de inclusie bleef
achter, o.a. omdat er geen huisartsenpraktijken uit
Geldrop meededen. Per januari volgend jaar doen
meerdere praktijken uit Geldrop mee. Ook is het
geriatrieteam in het St. Anna op volle sterkte. Daar
zijn we blij mee!
In 2018 gaan we verder in gesprek met het MMC en
Elkerliek over hun deelname aan Transferzorg.
Ook gaan we in 2018 meer ervaring opdoen met
het includeren van patiënten voor Transferzorg in
het ziekenhuis. Bij een score van 4 of meer op de
kwetsbaarheids-screening in het ziekenhuis, kan
een patiënt geïncludeerd worden voor Transferzorg
als deze nog niet is opgenomen in het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. Na ontslag wordt dan
door de huisarts besloten of opname in het zorgprogramma nodig is.
In het nieuwe jaar ontvangen jullie een uitnodiging
voor een ‘brede leerbijeenkomst’ Transferzorg.
Alle betrokkenen van praktijken en ziekenhuizen
zijn dan welkom voor een interactieve bijeenkomst
waarbij we meer willen leren van elkaar. Mocht je
punten hebben die je hier graag op de agenda ziet,
laat het ons weten.
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