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Even voorstellen 

• Daniëlle Olivier 
o Gespecialiseerd CVRM / hartfalen verpleegkundig / voorheen 

wijkverpleegkundige  

o Ervaring met TZB Boven IJ ziekenhuis en CZB AMC / OLVG 

 

• Marjolein van der Zwaan 
o Verpleegkundige Transmurale Revalidatie, locatie De Die 

o In AMC als onderzoeksverpleegkundige betrokken geweest bij de Defence 
studie en de Transmurale zorgbrug 
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Werkwijze wijkverpleegkundige in TZB 

Daniëlle 

 

• Cordaan heeft een aantal wijkverpleegkundigen opgeleid 
die stedelijk werken  

• Voordeel expertise in TZB zorg 

• Medicatie  

• Vroeg signaleren van veranderingen in de 
gezondheidstoestand 

• Leefstijlbevordering en zelfmanagement  

• Alarmsignalen (Cardiologische zorgbrug) 
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Huidige ervaringen TZB 
• Wat is er soms nog lastig? 

 

 

• Wat levert de TZB op? 

 

 

• Praktijkervaring warme overdracht 
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Transmurale zorg ook vanuit GRZ 

Marjolein 
 

• Drie centra in Amsterdam:  
o Berkenstede 
o Hof van Sloten 
o De Die 

 
• Doel: een solide keten voor de revalidant van revalidatiecentrum 

naar huis, begeleid door een behandelteam van Fysiotherapie, 
Ergotherapie, Specialist ouderenzorg en TRZ verpleegkundige. 
 

• Triage, Zorgplan, ambulant MDO, huisbezoeken FT/ET/TRZ 
 

• Electieve orthopedie, samenwerking Boven-IJ. 
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• Voordelen:  
o Juiste kennis, ambulant mdo, korte lijnen, snel bijsturen, 

doorvoeren van zorgbehandelplan, solide keten. 

 

• Praktijkervaring: 
o Regie functie, kijken wat er nodig is, afstemmen met 

verschillende disciplines. 

o Medicatie : pijnmedicatie vervolgen, fouten opsporen, 
(verschillende knelpunten) oude medicatie. 

o Voeding 

o Poli afspraken. 

o Aandacht psycho/sociale domein. 

 

Transmurale zorg ook vanuit GRZ 
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Aanbevelingen 

Marjolein / Daniëlle 

 

• Adviezen aan ziekenhuizen 
o Je doet het er niet zomaar even bij!  

o Vaste projectleider 

 

• Adviezen aan wijkverpleegkundigen 
o Zorg voor voldoende actuele info, op de 1ste plaats actuele 

medicatielijst 

o Korte lijn voor vragen 
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Conclusie 
Marjolein / Daniëlle 

 

     Het is een mooi en zinvol product! 

     Er valt veel eer mee te behalen. 

     Cliënten waarderen het zeer. 
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