Gemaakte afspraken t.a.v. nazorgtraject:

Transferbureau
Nazorg na ziekenhuisopname

Het team van transfer verpleegkundigen (v.l.n.r.):
Emmaline Martens, Marga Driessen, Mirella
Maaskant, Mirelle den Nederlanden, Astrid Hendriks

Binnenkort gaat u het ziekenhuis verlaten. Het kan zijn dat u na uw
opname in het ziekenhuis nog zorg nodig heeft. Ons team van
transferverpleegkundigen regelt en coördineert deze zorg. Of dat nu
thuis is of in een zorginstelling. Uw wensen voor de invulling van
zorg en zorgaanbieder staan centraal. Als het mogelijk is wordt daar
rekening mee gehouden.
Hoe werkt het?
Als het ontslag uit het ziekenhuis in zicht is, bespreekt de
afdelingsverpleegkundige of behandelend specialist met u welke
zorg na ontslag nodig is. Daarbij wordt ook gekeken naar de
mogelijkheden in uw eigen sociale netwerk.
De afdelingsverpleegkundige of behandelend arts schakelen, indien
nodig, het Transferbureau in. Als de zorgvraag nog niet geheel
duidelijk is komen wij bij u op de kamer langs om de gewenste zorg
met u te bespreken. Als u het wenst mogen uw partner en/of familie
hier natuurlijk ook bij aanwezig zijn.
De zorgvraag kan eenvoudig zijn, maar ook complex. Het kan
bijvoorbeeld gaan om hulp bij het douchen, maar ook om een
medisch technische behandeling thuis. Met uw toestemming nemen
wij contact op met de zorgaanbieder, bespreken uw situatie en
stemmen de inzet van zorg af.

Zorgmogelijkheden
De zorg na ontslag uit het ziekenhuis kan bestaan uit:
 Naar huis met (specialistische) thuiszorg.
 Tijdelijke opname in een zorginstelling.
 Tijdelijke opname op de revalidatie-afdeling
 Palliatieve thuiszorg.
 Opname in een hospice of op een palliatieve afdeling van een
zorginstelling.
 Verpleegkundige hulpmiddelen, zoals een ziekenhuisbed.
Vervoer
Wij regelen niet het vervoer van het ziekenhuis naar huis of een
zorginstelling. U, uw partner en/of familie zijn hiervoor zelf
verantwoordelijk. Als u hierbij hulp nodig heeft, kan de
verpleegkundige van de afdeling u helpen.
Contact
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via
 (036) 868 8933 of transferverpleegkundigen@flevoziekenhuis.nl.
Wij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.

Ook zorgen wij voor de aanvraag van zorgindicaties. Hierbij gaat
het altijd om tijdelijke indicaties.
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Alle gemaakte afspraken noteren wij op de achterkant van deze
folder. Zo weet u waar u aan toe bent.

