De transferverpleegkundige
Als u na opname in het ziekenhuis of bezoek aan de polikliniek nog zorg nodig heeft, krijgt u te maken
met de transferverpleegkundige. Zij kent de mogelijkheden van de vervolgzorg en kan u adviseren en
helpen hierin de juiste keuzes te maken: met zorg naar huis of opname in een andere instelling.
Zorg na ontslag uit het ziekenhuis
Zorgverlening na uw verblijf in het ziekenhuis kan bestaan uit:






Thuiszorg
Verpleeghuiszorg
Revalidatiezorg
Kortdurende herstelgerichte zorg
Aanvraag van hulpmiddelen

Huishoudelijke hulp wordt geïndiceerd door uw gemeente. Voor meer informatie hierover kunt u
terecht bij het WMO loket van uw eigen gemeente.
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis inventariseert en bespreekt de verpleegkundige van de afdeling
met u en/of met uw familie welke vervolgzorg u nodig denkt te hebben. Daarna schakelt zij met uw
toestemming de transferverpleegkundige in. Dat gebeurt ook wanneer u voor uw opname al thuiszorg
kreeg.
Ook kan de transferverpleegkundige u adviseren over aanvullende diensten zoals
maaltijdvoorzieningen en dienstverlening door vrijwilligers.
Verpleeghuiszorg
Bij noodzaak van opname in een verpleeghuis of op een revalidatieafdeling helpt de transferverpleegkundige
bij het organiseren en bemiddelt bij d de inzet van de geïndiceerde
zorg. De aanvraag voor verblijf in een instelling wordt gedaan door de transferverpleegkundige . Het CIZ
beoordeelt deze aanvraag.
Mogelijk voert een medewerker van het CIZ hiervoor met u een gesprek op de afdeling
Contact
U kunt contact opnemen met de transferverpleegkundigen via het volgende nummer
(0182) 505 453. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren én op zaterdag van
10.00-13.00 uur.
Mailen kan ook via transfervpk@ghz.nl.
Terugkoppeling
Naar aanleiding van uw contact met de transferverpleegkundige is het mogelijk dat er een
schriftelijke terugkoppeling plaatsvindt aan onder andere de huisarts, wijkverpleegkundige,
fysiotherapeut, medisch specialist. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat bij de
transferverpleegkundige kenbaar maken.
Meer informatie
Meer informatie over onze organisatie ZorgBrug vindt u op www.zorgbrug.nl. Ook kunt u hierover
een folder aanvragen bij ons secretariaat, via (0182) 505 432.

