
Bezoek 
wijkverpleegkundige 

aan patiënt in 
ziekenhuis

Start: 
opname op de afdeling

Check kwetsbaarheid 
(VMS≥1) en andere 

inclusiecriteria 
(ongeplande opname)

Reactie: aanvraag 
geaccepteerd en datum 

bezoek 
wijkverpleegkundige

Zorgdomein aanvraag 
met duidelijke 

vermelding “Transmurale 
Zorgbrug” naar  

deelnemende VVT-
organisatie

Beslissing deelname 
Transmurale Zorgbrug

Zorgdomein aanvraag 
Zorgbrug + (telefonisch) 

contactmoment met 
Transferpunt (4080)

Ontslag naar huis

Eerste huisbezoek binnen 
48 uur. Daarna nog 3 tot 

4 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 Klantbureau VVT

Wijkverpleeg-
kundige

Inclusiecriteria:
- Leeftijd 70 jaar of ouder
- Woonplaats: Den Haag, Leidschendam, Voorburg 
Wassenaar of Rijswijk
- Ontslag naar huis in het vooruitzicht
- Opname was ongepland (bijvoorbeeld na val of 
Covid-19) óf VMS score is 1 of hoger
- Er is na ontslag geen nieuwe aanvullende zorgvraag 
en eventuele thuiszorg wordt al verleend door een 
van de deelnemende organisaties.

Exclusiecriterium:
- Woonplaats búiten Den Haag, Leidschendam, 
Voorburg, Wassenaar of Rijswijk
- Thuiszorg wordt al verleend door een organisatie die 
niet deel neemt aan de Transmurale Zorgbrug

Bij aanmelding vóór 
ontslagdatum bezoekt de 
wijkverpleegkundige het 

ziekenhuis. Bij aanmelding 
op ontslagdatum belt 

wijkverpleegkundige met 
afdelingsverpleegkundige 

en patiënt

Versie mei 2021

Check inclusiecriteria
Check exclusiecriteria

Reactie binnen 2 uur

Gebruikelijke ontslagbrief 
aan huisarts

Bij ontslag in het weekend 
eerste huisbezoek op maandag
Verslaglegging digitaal in EPD 
van eigen organisatie
Wijkverpleegkundige neemt 
contact op met 
huisartsenpraktijk
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