Factsheet Transmurale Zorgbrug regio Haaglanden
In deze factsheet leest u wat de transmurale zorgbrug is, waarom deze
vanaf 1 februari 2019 wordt ingezet voor kwetsbare oudere mensen en
welk effect de zorgbrug in andere regio’s al heeft bereikt.

Een ziekenhuisopname is voor (kwetsbare) oudere mensen
een ingrijpende gebeurtenis. Onderzoekers onder leiding
van Bianca Buurman (UvA), berekenden in 2018 dat 20%
van de ouderen binnen een maand na ontslag van
ziekenhuis naar huis, terug is op de spoedeisende hulp.
Ook zijn er veel mensen die na een ziekenhuisopname
sterven of blijvend achteruit gaan in functioneren.

Daarom is op verschillende plaatsen in Nederland in de afgelopen jaren de Transmurale Zorgbrug ontwikkeld. Dit houdt in
dat kwetsbare ouderen in het ziekenhuis worden geïdentificeerd en al vóor ontslag kennismaken met een
wijkverpleegkundige. Deze wijkverpleegkundige komt direct na het ontslag ook thuis op bezoek, en in de weken en
maanden daarna nog een aantal keer. In Amsterdam heeft dat geleid tot 37% minder sterfte in de eerste maand na
ontslag, vooral door het voorkomen van medicatiefouten.
Uiteraard overlegt de wijkverpleegkundige met de huisarts, de apotheker en andere zorg– en welzijnspartners, zodra de
situatie daarom vraagt. Als een patiënt geïncludeerd wordt in de Transmurale Zorgbrug, betekent dat ook dat de patiënt
kwetsbaar is en geïncludeerd kan worden in het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen van de huisartsenpraktijk.
De Transmurale Zorgbrug leidt tot minder heropnames, minder nieuwe zorgvragen en minder sterfte. Dat betekent dat de
kwaliteit van zorg voor ouderen verbetert. Ook leidt het tot minder zorgkosten én een besparing in tijd: door deze
pro-actieve zorg wordt voorkómen dat een nieuwe zorgvraag tot een crisisopname leidt.
In de regio Haaglanden start de eerste Transmurale Zorgbrug op 1 februari 2019. Dit is een
samenwerkingsverband tussen het
Hagaziekenhuis, Florence en HWW zorg,
ondersteund door Stichting Transmurale Zorg
Den Haag en omstreken.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Willeke Glas, projectleider bij
Stichting Transmurale Zorg.
willeke.glas@transmuralezorg.nl
06-15587608

