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Even voorstellen 
Nicole van Houdt, 26 jaar. 

 

• Ruim 5 jaar verpleegkundige op de afdeling vaatchirurgie en urologie 
in het AMC 

• Sinds vorig jaar Seniorverpleegkundige. Tijdens deze opleiding gestart 
met het project Transmurale zorg. (Februari 2017) 

• Eerste echte project voor mezelf als senior  

o Veel begeleiding gehad van mijn leidinggevende, Linda Hartel en Jacqueline 
Kok, geriatrisch verpleegkundige AMC 
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Werkwijze in het AMC 
Screenen van VMS wordt door elke 
verpleegkundige standaard twee keer per 
week afgenomen en bij opname. 

 

1. De coördinerend verpleegkundige 
bekijkt wanneer voor het laatst 
afgenomen en anders neemt ze deze 
opnieuw af. Daaruit wordt bekeken of 
patiënt een verhoogd risico heeft 

2. Zo ja, neemt zij het CGA af bij patiënt. 

3. Dan maakt zij met het Samenvattings-
formulier samen met de patiënt een 
zorgbehandelplan. Hierbij worden 2/3 
doelen besproken die mogelijk al in het 
ziekenhuis kunnen worden opgepakt 
en anders worden deze doorgezet in de 
thuiszorg. 

4. Voor de aanvraag maken wij een aparte 
melding in POINT. Er staat dan voor de 
naam van de patiënt de letters TZB. Zo 
weet de verpleegkundige wat voor 
aanvraag het is en kan er een 
ziekenhuisbezoek worden gepland.  



CGA door verpleegkundige op afdeling 

Wat levert dit ons op: 

 

• Beter (diepgaander) contact met patiënt 

• Ziekte-inzicht van de patiënt komt meer in beeld 
o Met kennis uit CGA kun je als vpk de zorg op de afdeling hierop afstemmen 

o Voorbeeld: door het stellen van dezelfde vraag op verschillende manieren 
gaf een patiënt toe heel eenzaam te zijn en daarbij ook nog een laag cijfer 
aan zijn of haar leven. Hier kom je alleen achter door deze confronterende 
vragen te stellen die wij niet “standaard” in ons systeem hebben. 

 

• CGA liet vaak wel kwetsbare punten van patiënt zien 

• Vanuit VMS lijkt dit nog niet altijd het geval.  
o Omdat we eerst de VMS afnemen en daarna pas het CGA mis je mogelijk 

toch nog een aantal kwetsbare patiënten. Voor nu hebben wij een 
aanpassing gedaan in het proces.  
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Pilot vanaf november 2017 
 

• Leeftijdsgrens aangepast naar 55 jaar en ouder. 

 

• Twee coassistenten aangenomen voor 6 weken intensief screenen en 
bijhouden van onderzoekscijfers. 

 

• Met als doel: Het beter identificeren van de kwetsbare patiënt. 

 

• Nog geen definitieve cijfers, worden geanalyseerd . Hiermee hopen wij beter te 
onderbouwen hoe wij de kwetsbare patiënt kunnen herkennen op onze 
afdeling. 
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Voorlopige conclusie 
• Op basis van intuïtie lijken we de kwetsbare patiënten al goed te kunnen herkennen 

o Maar hoe kun je deze intuïtie onderbouwen?  

o Misschien met een iets uitgebreidere anamnese (VMS + paar extra vragen) 

o Hier nu mee bezig 

 

• Ook zijn we bezig transmurale zorgbrug mogelijk te maken in ons elektronisch 
patiënt dossier (EPIC) 

o Alle vragenlijsten/screenings staan al wel in EPIC zelf maar niet in logische volgorde. Nu 
druk bezig om dit op een goede manier te bouwen zodat andere ziekenhuizen/afdelingen 
hier later ook makkelijk mee kunnen werken. 

 

• Volgende stap in mijn project: Jacqueline en Linda komen bij ons volgend VMO 
praten over de voortgang van het proces en de vervolg stappen. Hierin wordt het 
hele verpleegkundig team meegenomen om zo weer meer draagvlak te creëren.  
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Huidige ervaringen TZB 
• Wat is er soms nog lastig? 

o Draagkracht behouden in het team. (zelf gekozen voor coördinatoren) 
o Inplannen van het screenen zelf. Patiënten niet altijd beschikbaar, zelf als 

verpleegkundige ook weinig tijd voor Klassieke TZB screening.  
o EPIC.  
 

• Wat levert de TZB op? 
o Meer inzicht vanuit verpleegkundige naar patiënt betreft ziekte inzicht, -ervaring en  

huidige thuissituatie. 
o Patiënt begrijpt verpleegkundige beter betreft ziekteproces en voelen zich veiliger met 

betrekking tot ontslag.  
 

• Praktijkervaring 
o Vanuit patiënten wordt de TZB als zeer prettig ervaren. 
o Helaas niet de “warme overdracht” kunnen doen: aanvragen werden te laat gedaan in het 

systeem, maar werd wel snel opgepakt door de thuiszorg. Of de patiënt werd te laat 
gezien in het systeem waardoor er geen warme overdracht kon plaatsvinden maar die pt 
is uiteindelijk wel dezelfde dag nog gezien door de thuiszorg.  
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Aanbevelingen 

• Adviezen aan ziekenhuizen 
o Goed kijken naar patiëntenpopulatie op de afdeling.  

o Start met een kleine projectgroep maar voordat project daadwerkelijk wordt 
geïmplementeerd wel het hele team te betrekken om zoveel mogelijk draagvlak te 
krijgen. 

 

• Adviezen aan wijkverpleegkundigen. 
o Bespreek binnen de organisatie wie de scholing volgt en wie ook aanspreekpunt zal 

zijn.  

o Graag meer inzichtelijk hebben hoeveel wijkverpleegkundige de scholing hebben 
gevolgd en welke organisaties opgeleid zijn en ook daadwerkelijk de TZB-zorg 
leveren. 
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Vragen? 
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