
Transmurale Zorgbrug: de ontwikkelingen 



Onderwerpen die de revue passeren 

• TZB implementatie stand van zaken 

• Zorg in de wijk: contractering van 10 partijen in Amsterdam 

• Doorontwikkeling van de TZB in Amsterdam 

• Pallisupport 

• HighCare Wijkkliniek (formerly known as Buurtziekenhuis) 

 

• Inzichtelijk maken waar de geschoolde wijkverpleegkundigen en POH-
ers zitten voor de ziekenhuizen 

• Nazorgnet/continue bij- en nascholing 







Doorontwikkeling van de TZB in Amsterdam 

• Aantal vragen: 

- rol POH/praktijkverpleegkundige in TZB 

- ziekenhuisverpleegkundigen die thuis komen? 

- palliatieve zorg  

• Beter Samen in Noord 

• Cardiologische zorgbrug 

• Medicatieveiligheid 



Voorkomen van ziekenhuisopname 
1. Proactieve ouderenzorg huisartsenpraktijk 

2. Advance care planning  
3. Transmurale palliatieve teams ondersteunend aan 

huisarts & wijkvpk 
 

Verplaatsen van ziekenhuiszorg naar wijk 
3. HighCare Wijkkliniek 

4. Ziekenhuiszorg thuis (hospital@home) 
5. Spoedeisende hulp team dat thuis zorg biedt 

 
Begeleiding tijdens en na opname 
5. Transmurale zorgprogramma’s 

6. Thuisrevalidatie (met inzet technologie) 



 

Holistische benadering met aandacht voor de patiënt in zijn geheel: 

fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel domein 

 

Verbindende brug tussen ziekenhuis, huisarts, thuiszorg, hospice en 

andere zorgorganisaties 

 

 Continuïteit van zorg voor de patiënt en mantelzorger 

 
 

 



PalliSupport Zorgpad 

 Transmuraal zorgpad bestaande uit diverse interventies:  

 Identificatie palliatieve zorgbehoefte 

 Advance care planning (afstemming huisarts) 

 Overdracht tussen zorgsettingen & anticiperen op symptomen 

 Samenwerking en afstemming zorgverleners 

 Gebruik van specialistische kennis om sterfte op plaats van voorkeur te faciliteren (verbinden zorg in 
eerste & tweede lijn) 

 Scholing  

 

 Beweegt mee met de patiënt tussen zorgsettingen  

  thuis – verpleeghuis – hospice – ziekenhuis  (inclusie in ziekenhuis) 



Transmuraal palliatief team 

Uitgangspunten: 

 Palliatieve zorg ligt bij generalistische zorgverlener 

 Voor advies/consultatie kan men terecht bij het transmuraal palliatief team waarin 1e en 2e lijn 
vertegenwoordigd zijn 

 Bijv. bij complexe symptomen, ontregelde situatie, ACP, sociale situatie, overbelasting 
mantelzorgers 

 Patiënt wordt bezocht door het kernteam in de zorgsetting waar de patiënt verblijft (1e lijn of 
ziekenhuis), situatie wordt door het kernteam in kaart gebracht/gemonitord 

 Wanneer stabiel weer terug naar de huisarts/wijkverpleegkundige 

 Patiënt wordt besproken bij onstabiele situatie besproken op wekelijks MDO, waarbij het 
volledige team aanwezig is + genodigden zoals eigen huisarts & wijkvpk 

 



Triple aim: betere zorg & uitkomsten, lagere kosten 

HighCare WijkKliniek 



Ter bespreking: nazorgnetwerk 

• Onduidelijk wie er in Amsterdam de TZB aanbieden 

• Welke verpleegkundigen geschoold zijn (wijkverpleegkundigen & 
praktijkverpleegkundigen) 

• Kortdurend geschoold, maar geen follow-up in de praktijk 

 

• Hoe kunnen we netwerk inzichtelijk maken? 

• Op welke manier kunnen we continue bijscholing aanbieden? 

• Binnen fysiotherapie: Onconet 


