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Casuïstiekbeschrijving Transmurale Zorgbrug  

vanuit wijkverpleegkundige  

 

1.  

Betrof een mw. van 79 met Dyspnoe DD, Exacerbatie COPD. Patiënt was goed 

geïnformeerd dat er een wijkzuster langs zou komen. Verpleging van de afdeling 

was op de hoogte. Ze had een voorzetkamer gekregen en wist niet hoe deze werkte 

(nieuw model) Heb haar instructie in het ziekenhuis gegeven. Heb haar daarna nog 

twee keer thuis bezocht en twee keer telefonisch contact. Gaf aan het contact 

prettig te hebben ervaren. Mw. was ADL zelfstandig en had wel wat vragen over 

medicijnen die heb ik kunnen beantwoorden. 

Voor de rest is er geen zorg ingezet. Wel advies gegeven over huishoudelijke zorg. 

2.  

Andere casus was een 85 jarige dame met macroscopische hematurie. Kon helaas 

geen warme overdracht zijn maar wel twee dagen na ontslag (na weekend). Bleek 

toen weer macroscopische hematurie te hebben en had het bloed bewaard. Op 

basis van haar verhaal en ook de ongerustheid contact opgenomen met het 

ziekenhuis.  

Heb toen haar vitale functies opgemeten zoals bloedruk, pols, temp en SpO2 die 

waren allemaal binnen de normale grenzen. 

Heb toen contact gekregen met de uroloog en die heeft toen een medicijn gestopt. 

Daarna uitgebreid beleid besproken bij welke klachten zij weer contact moest 

opnemen met het ziekenhuis. Had met mw. twee dagen na het eerste gesprek weer 

een follow up gepland en op de dag dat ik zou komen vertelde zij dat ze was 

opgenomen in het ziekenhuis. Zij bedankte me voor de goede zorgen. 

3.  

De derde patiënt werd verwezen door een afdeling die niet officieel mee doet aan 

de pilot van de Transmurale Zorgbrug, maar de afdelingsverpleegkundige had een 

niet-pluisgevoel en wilde graag dat deze patiënt thuis begeleid werd door een 

wijkverpleegkundige. Thuis bleek het huis ernstig verwaarloosd. De 

wijkverpleegkundige heeft de juiste instanties ingeschakeld waardoor de patiënt de 

juiste hulp krijgt om in een gezonde omgeving verder te herstellen van de opname.  


