
Bezoek 
wijkverpleegkundige 

aan patiënt in 
ziekenhuis

Start: 
opname op de afdeling

Check kwetsbaarheid 
(VMS≥1) en 

inclusiecriteria

Reactie: aanvraag 
geaccepteerd en datum 

bezoek 
wijkverpleegkundige

Point aanvraag met 
duidelijke vermelding 

“Transmurale Zorgbrug” 
naar Florence of HWW

Beslissing deelname 
Transmurale Zorgbrug

Point aanvraag Zorgbrug 
+ (telefonisch) 

contactmoment met 
Transferpunt (4080)

Ontslag naar huis

Eerste huisbezoek binnen 
72 uur. Daarna nog 2 tot 

3 huisbezoeken. 

Einde zorgbrug: 
overdracht naar 

programma kwetsbare 
ouderen van huisarts 

In dit stroomschema wordt de Haagse Transmurale Zorgbrug beschreven. 
Het doel van de Transmurale Zorgbrug is om kwetsbare oudere patiënten te 
begeleiden in de overgang van ziekenhuis naar huis, ten einde crisissituaties, 

nieuwe zorgvragen en heropname te voorkomen.
De doelgroep zijn mensen van 70 jaar en ouder, die in het ziekenhuis 

kwetsbaar blijken te zijn, maar wel naar huis ontslagen worden.
Aan de kleur van het stroomschema is te zien wat de belangrijkste rollen in 

elke processtap zijn. 

Afdelings-
verpleegkundige Transferpunt

Bureau 
Florence/HWW

Wijkverpleeg-
kundige

Inclusiecriteria:
- Opgenomen op afdeling Heelkunde 1 of 7
- Leeftijd 70 jaar of ouder
- Woonplaats: Den Haag, Voorburg of Rijswijk
- Ontslag naar huis in het vooruitzicht
- VMS score is 1 of hoger
- Geen thuiszorg geïndiceerd, óf thuiszorg wordt 
verleend door Florence of HWW zorg

Exclusiecriterium:
- Woonplaats búiten Den Haag, Voorburg of Rijswijk
- Thuiszorg wordt al verleend door een andere 
organisatie dan HWW zorg en Florence 

Verdeling Postcodes:

Florence: HWW zorg

Voorburg 2271 t/m 2275 Den Haag
Rijswijk 2281 t/m 2289 2511 t/m 2515

2495 t/m 2498 2517, 2518
2548 2525, 2526

Laak 2516  2531, 2532
2521 t/m 2524 2551 t/m 2555

Escamp 2533 2561 t/m 2566
2541 t/m 2548 2571, 2572
2573 en 2574 2581 t/m 2587

Ypenburg 2497 en 2498 2591 t/m 2597

Check postcodeverdeling
Check inclusiecriteria
Check exclusiecriteria

Reactie binnen 2 uur

In POINT-bericht aan huisarts 
vermelden dat Zorgbrug is 
ingezet
Gebruikelijke ontslagbrief 
aan huisarts

Verslaglegging digitaal in EPD 
van eigen organisatie
Wijkverpleegkundige neemt 
contact op met 
huisartsenpraktijk
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