
 

voorgestelde werkwijze

verpleegkundige Overdracht 

Om met elkaar te zorgen voor goede zorg 

en goede zorgoverdracht
Samenstelling: Verpleegkundig Platform regio Apeldoorn

Vormgeving: Fokko Design 

Coördinatie: Proscoop, info@proscoop.nl
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In het Verpleegkundig Platform regio Apeldoorn 

nemen deel verpleegkundigen van Buurtzorg, 

Gelre Ziekenhuizen, Home Instead, KleinGeluk, 

Nusantara ,Riwis, Talma Borgh, TSN-Thuiszorg, Vérian, 

en Zorggroep Apeldoorn e.o. 

Het Verpleegkundig Platform regio Apeldoorn 

heeft randvoorwaarden opgesteld voor een goede 

verpleegkundige overdracht en stelt de werkwijze voor 

zoals beschreven in deze leaflet.

Voor goede zorg en gezondheid dichtbij

http://www.fokko-ontwerp.nl
https://www.proscoop.nl
info@proscoop.nl
https://www.proscoop.nl


Verpleegkundige werkzaam bij thuiszorgorganisatie Verpleegkundige werkzaam bij V&V organisatie 

• Bijhouden cliëntdossier.

• Binnen 24 uur na opname in ziekenhuis of verpleeghuis wordt 

overdracht gemaakt. Bij ongeplande opname wordt overdracht op de 

eerstvolgende werkdag verstuurd.

• In overdracht staan naam en contactgegevens van contactpersoon 

(wvp) waar contact mee opgenomen kan worden.

• Transfermedewerker zorgt ervoor dat overdracht intern op juiste plek 

komt. 

• Als aangevraagde thuiszorg niet overeenkomt met te leveren / 

gevraagde zorg vindt terugkoppeling plaats in communicatiejournaal 

van Point naar de betreffende organisatie.

• Verloop opnemen in overdracht naar ziekenhuis of verpleeghuis. 

• Inzet meetinstrument  (inventariseren ADL en HDL).

• Apotheek is -met huisarts- verantwoordelijk voor verwerking van 

informatie en levering.

• Aanleveren via POINT (als bijlage), via Boomerweb of andere wijze.

• Inventariseren en zonodig nog regelen.

• Inzet hulpmiddelen uit eigen beheer (uitproberen). Op basis van 

ervaringen van cliënt kan het juiste hulpmiddel worden aangeschaft. 

• Transfermedewerker/medewerker zorgbemiddeling zorgt 

ervoor dat overdracht intern op juiste plek komt. 

• Verpleegkundige van de afdeling zorgt voor inventarisatie 

thuiszorgbehoefte bij cliënt en familie (1e contactpersoon).

• Transfermedewerker checkt of inventarisatie kloppend is met de 

informatie vanuit de revalidatie-overleggen en stuurt zo nodig nog 

aan op meer informatie voor juiste aanvraag.

• Indien gewenst: nader overleg met thuiszorg organisatie waar cliënt 

eventueel al bekend was.

• Verloop opnemen in overdracht naar thuiszorg of ziekenhuis.

• Inzet meetinstrument  (inventariseren ADL en HDL).

• Apotheek is verantwoordelijk voor verwerking van informatie en 

levering.

• Verpleegkundige is samen met de arts verantwoordelijk voor het 

(tijdig) aanleveren van een getekende AMO. Meegeven bij ontslag en 

vooraf faxen naar de betrokken apotheek.

• Afstemmen met thuiszorgorganisatie welke hulpmiddelen zij nodig 

hebben om zorg te verlenen. Afstemmen wie hulpmiddelen regelt.

• Overdracht komt via POINT automatisch intern terecht op de plek waar de 

patiënt terecht komt.

• Bij complexere situaties: als patiënt al thuiszorg had voor opname ziekenhuis: 

 contact opnemen met thuiszorgorganisatie om situatie thuis beter in te schatten.

• Afdeling: in weekend communicatiejournaal in POINT checken.

• Inventarisatie door verpleegkundige van het functioneren voor opname. Noteren 

in verpleegkundige anamnese. 

1.  De arts schrijft de medicatie voor waar de patiënt mee naar huis gaat. 

2.  Arts zet de medicatie klaar zodat de apotheek hiermee aan de slag kan. 

3.  Zodra de apotheek de medicatie klaar heeft kan de patiënt deze ophalen en krijgt 

daarbij ook gelijk het medicatieoverzicht mee. 

4.  Als de patiënt naar een instelling gaat dan wordt het medicatieoverzicht tijdig gefaxt.

Materiaal bij katheterzorg/wondzorg voor eerste dagen meegeven.

• Transfer / afdeling: in overleg met patiënt/familie hulpmiddelen aanvragen / regelen. 

• Afstemmen met thuiszorg of V&V organisatie welke hulpmiddelen al aanwezig of 

geregeld zijn, welke nog besteld moeten worden en wie dit regelt.

• Apparatuur regelen zoals vernevelapparaat, zuurstof thuis etc. 

• Binnen 24 uur na opname in ziekenhuis wordt overdracht gemaakt. 
 Bij ongeplande opname wordt overdracht op de eerstvolgende 

werkdag verstuurd.
• Cliënt gaat naar huis en ontvangt thuiszorg? Eén week voor vertrek 

wordt er contact opgenomen met de thuiszorgorganisatie.
• In overdracht staan naam en contactgegevens van contactpersoon 

waar contact mee opgenomen kan worden. 

• Bijhouden cliëntdossier (met inbreng van betrokken disciplines).

Wie doet wat om de randvoorwaarde te regelen?

Randvoorwaarden voor goede overdracht

Uitgangspunten: 

✓ Overdrachtsformulieren sluiten aan bij 
onderwerpen op formulier eOverdracht.

✓ POINT wordt gebruikt door alle organisaties 
(thuiszorg, V&V, ziekenhuis) bij de overdracht 
van zorg naar een andere organisatie 
(overdrachtsformulier van eigen organisatie 
kan daarin upgeload worden). 

✓ Wij geven elkaar feedback als wij informatie 
missen bij de overdracht. 

✓ Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor 
het inbedden van POINT in het werkproces 
(koppeling van juiste mailadres aan een 
account, ervoor zorgen dat overdracht op juiste 
plek in de organisatie terecht komt). 

De verleende zorg, woonsituatie, sociaal netwerk (en indien 
van toepassing: reden van opname en diagnose) van een 
patiënt/cliënt zijn volledig in beeld bij elke zorgverlener die de 
zorg overneemt van een andere zorgverlener. 

Er is tijdig contact tussen de zorgverlener die zorg 
verleent en de zorgverlener die zorg over gaat nemen.

De overdracht komt op de juiste plek (bijvoorbeeld 
afdeling, team) terecht.

De aangevraagde thuiszorg na verblijf in het ziekenhuis 
sluit aan bij de benodigde behoefte aan thuiszorg.

Er is inzicht in het verloop van onder meer ADL, iADL, 
cognitief functioneren, mobiliteit  in de vorige situatie.

Er is een actueel medicatie overzicht (AMO), inclusief 
de afspraken daarover, zowel bij overdracht vanuit huis 
naar V&V of ziekenhuis als vice versa.

Hulpmiddelen thuis zijn geregeld voordat de patiënt/
cliënt thuis komt.

• Afdeling: voorlopige ontslagdatum aangeven.

• Transferbureau neemt contact op met organisatie die zorg overneemt.  

Zo nodig contact met afdeling. 

• Inschatten of extra overleg met de thuissituatie nodig is (warme 

overdracht van afdelingsverpleegkundige).

• Afdeling: Bijhouden patiëntdossier.

• Transfer: Overdracht vanuit thuiszorg doorzetten naar afdeling / bij overdracht naar 

thuiszorg sturen op goede, tijdige en volledige overdracht door afdelingsverpleegkundige 

/ fase van overdacht bewaken (verstuurd, verwerkt, ontvangen).

Verpleegkundige werkzaam bij Gelre (transferbureau en/of afdeling)


