Transferverpleegkundige

Nazorg Ziekenhuis Rivierenland
Inleiding
Binnenkort gaat u het ziekenhuis verlaten. De afdelingsverpleeg
kundige schakelt vóór u met ontslag gaat de nazorgverpleegkundige
in om de zorg na uw opname in het ziekenhuis te regelen. In deze
folder wordt beschreven wat de nazorgverpleegkundige voor u kan
betekenen.

Wat doet de nazorgverpleegkundige?
De nazorgverpleegkundige is een verpleegkundige die zich bezig
houdt met het regelen van de zorg na ontslag uit het ziekenhuis.
De nazorgverpleegkundige is op de hoogte van de verschillende
zorgmogelijkheden in de regio na een ziekenhuisopname.
De nazorgverpleegkundige heeft contacten met onder andere:
verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, hospices en huisartsen.
Daarnaast heeft zij contact met diverse zorginstanties, zoals het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorgverzekeraar.
De nazorgverpleegkundige is telefonisch te bereiken op nummer
06 54 605 524, en per mail: transfer@zrt.nl

Wat doet de transferverpleegkundige?
De nazorgverpleegkundige zorgt ervoor dat u na de ziekenhuis
opname de zorg krijgt die u nodig hebt. Zij is de contactpersoon tus
sen ziekenhuis en de zorginstelling waar u na uw ziekenhuisopname
mee te maken krijgt. Als het nodig is om andere hulpinstantie in te
schakelen help zij u daarmee.
De nazorgverpleegkundige bemiddelt in aanvragen voor:
- lichamelijke verzorging,
- medisch technische zorg en
- palliatieve en terminale zorg.
Als u huishoudelijke hulp nodig hebt, of tafeltje dek je of een alarm
systeem moet u dit in principe zelf regelen.
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De nazorgverpleegkundige kan u vertellen welke stappen u hiervoor
moet nemen en waar u terecht kunt voor deze zorg.
Op het moment dat ontslag uit het ziekenhuis in zicht is, bespreekt
de afdelingsverpleegkundige met u of zorg na ontslag nodig is. De
afdelingsverpleegkundige schakelt zonodig de nazorgverpleegkun
dige in. Deze komt dan bij u aan bed om de gewenste zorg met u te
bespreken.
Als u uw contactpersoon bij het gesprek wilt betrekken, dan kunt u
dit aangeven bij de afdelingsverpleegkundige. De nazorgverpleeg
kundige regelt dan een gesprek met u en uw contactpersoon samen.
Voordat u met ontslag gaat bent u op de hoogte van de zorg die voor
u geregeld is. De nazorgverpleegkundige of de afdelingsverpleeg
kundige zal u daarover informeren. De zorg na ontslag uit het zieken
huis kan bestaan uit:

Naar huis met thuiszorg
De nazorgverpleegkundige geeft u advies over thuiszorgmogelijkhe
den en zal samen met de thuiszorgorganisatie de zorg voor u rege
len die u nodig hebt. Om u in de thuissituatie van de juiste zorg te
kunnen geven, is het van belang dat de nazorgverpleegkundige een
goed beeld heeft van uw woonsituatie en uw mogelijkheden. Zij kan
u vragen stellen over uw woonomstandigheden. Als u al hulp hebt
van de thuiszorg of een mantelzorger, kan aanvullende hulp nodig
zijn. Ook hier naar zal zij vragen. De nazorgverpleegkundige kan ook
informatie opvragen bij uw familie, huisarts, specialist over uw thuis
situatie of bij de zorginstelling die u vóór uw ziekenhuisopname zorg
leverde. Dit zal zij doen nadat u toestemming hebt gegeven.

Tijdelijke opname
Tijdelijke opname in een verzorgingshuis, de zogenaamde TOP
kamer (Tijdelijke Opvang Plaats). De nazorgverpleegkundige
bespreekt met u de aanvraagprocedure voor opname in een verzor
gingshuis. Zij zal u vragen twee verzorgingshuizen van uw voorkeur
op te geven. Vervolgens zal zij proberen een plaats voor u te regelen
in een van deze huizen van uw voorkeur.
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Als dit niet lukt, wordt er naar een vervangende plaats gekeken, of
gaat u toch naar huis met maximale thuiszorg.

Revalideren na een CVA (hersenaandoening/herseninfarct)
Het kan na een CVA nodig zijn om te revalideren in een verpleeghuis
voordat u naar huis kan. Er is een regeling met drie verpleeghuizen in
de regio waar patiënten na een CVA kunnen revalideren, de zoge
naamde VSU bedden. De verpleeghuizen zijn: Beatrix in Culemborg,
Vrijthof in Tiel en Elisabeth in Beneden Leeuwen. Uw specialist zal
aangeven of u hier voor in aanmerking komt. De nazorgverpleeg
kundige zal met u overleggen wat uw eerste en tweede voorkeur
is. Zij zal u aanmelden voor de VSU revalidatie bij het CIZ, Centrum
Indicatiestelling Zorg. Als het eerste verpleeghuis van uw voorkeur
een lange wachtlijst heeft zal u aangemeld worden bij het tweede
verpleeghuis van uw keuze. Als de indicatie positief is, dat betekent
dat u terecht kunt in het verpleeghuis, maar als u nog niet gelijk
overgeplaatst kan worden naar het verpleeghuis, blijft u tot aan uw
overplaatsing wachten in het ziekenhuis. De nazorgverpleegkundige
zal u en uw 1e contactpersoon hierover inlichten en op de hoogte
houden van de ontwikkelingen

100 dagen revalidatie in het verpleeghuis
Na een ziekenhuisopname kan het nodig zijn dat u voordat u naar
huis gaat eerst gaat revalideren in een verpleeghuis. De behandelend
specialist zal dit met u bespreken. De nazorgverpleegkundige zal
met u contact opnemen om te bespreken wat uw 1e en 2e voorkeur
van het verpleeghuis is. De nazorgverpleegkundige zal u aanmelden
bij het CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg. Als de indicatie positief
is, en u kan nog niet gelijk over naar het verpleeghuis, blijft u in
het ziekenhuis of u gaat over naar de afdeling nazorg (dit is een
verpleeghuis afdeling in het ziekenhuis ).U komt dan onder de AWBZ
regeling te vallen. Is er een lange wachtlijst in het verpleeghuis van
uw 1e voorkeur, dan zullen wij u aanmelden bij het verpleeghuis van
uw 2e voorkeur. De nazorgverpleegkundige zal u en uw 1e contact
persoon in alle gevallen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
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Blijvende opname in het verpleeghuis
Het kan zijn dat u in verband met lichamelijke of psychogeriatrische
aandoeningen niet meer naar huis kunt. Psychogeriatrie is het onder
deel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen
die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens
(psycho) op hogere leeftijd (geriatrie). De nazorgverpleegkundige zal
bij u en uw 1e contact persoon informeren wat de 1e en 2e voor
keur voor het verpleeghuis is. Zij meld u aan via de CIZ, Centrum
Indicatiestelling Zorg. Het is gebruikelijk dat de 1e contactpersoon of
een ander familielid aanwezig is bij de indicatiestelling. Als de indi
catie positief is, en u kan nog niet gelijk over naar het verpleeghuis,
blijft u in het ziekenhuis of gaat u over naar de nazorgafdeling (dit is
een verpleeghuisafdeling in het ziekenhuis). U komt dan onder de
AWBZ regeling te vallen. De nazorgverpleegkundige zal u en uw 1e
contact persoon hierover inlichten en u altijd op de hoogte houden
van de ontwikkelingen.

Opname in een hospice of op de palliatieve unit van een
verpleeghuis
Wanneer u na uw opname naar een hospice of palliatieve unit in
het verpleeghuis gaat, kan de nazorgverpleegkundige u informeren
over de mogelijkheden en voorwaarden van de betreffende instel
ling.Vervolgens zal zij proberen zo snel mogelijk een plaats voor u
te regelen. Als u de instelling vooraf een keer wil bezoeken, kan de
nazorgverpleegkundige u hier meer informatie over geven.

Palliatieve- en Terminale thuiszorg
Palliatieve- en Terminale thuiszorg wordt door de nazorgverpleeg
kundige zo snel mogelijk geregeld, met voorrang. Hoog-laag bed,
zuurstof, infuus of sondevoedingspompen enz. worden door ons
geregeld, evenals het inzetten van specialistische verpleegkundigen.

AWBZ en WMO
Zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en hospices valt onder de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ( AWBZ ).Zo ook lichamelijke
verzorging, medisch technische zorg en palliatievezorg thuis.
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Om voor deze zorg in aanmerking te komen is een indicatie ver
eist. Deze indicatie geeft aan dat u volgens de wet recht hebt op
de aangevraagde zorg. De indicatie moet worden aangevraagd bij
het Centrum Indicatie stelling Zorg (CIZ). De nazorgverpleegkun
dige van het ziekenhuis zal dat voor u regelen. Na enige tijd wordt
u door het CIZ schriftelijk op de hoogte gesteld van het genomen
indicatiebesluit.
Woont of verblijft u (tijdelijk) in een zorginstelling en krijgt u daar
zorg? Of krijgt u ‘Zorg zonder verblijf’, b.v. van de thuiszorg? Dan
moet u een deel van de kosten zelf betalen, dat heet een ‘eigen’
bijdrage. De bijdrage start vanaf het moment dat de indicatie positief
is, en hangt af van de persoonlijke situatie. Als u daar meer over wilt
weten, vraag de nazorgverpleegkundige naar de folder ‘nformatie
over de eigen bijdrage’.
Huishoudelijke ondersteuning valt onder de Wet Maatschappelijk
Ondersteuning (WMO). Hebt u alleen huishoudelijke hulp nodig, dan
moet u dit zelf regelen. De aanvraagprocedure voor huishoudelijke
hulp verschilt per gemeente. Op kunt u informatie vinden over de
aanvraagprocedure binnen uw gemeente.
Maaltijdvoorziening kan geregeld worden via de STMR, stichting
thuiszorg en maatschappelijk werk rivierenland (regio Tiel).
Personenalarmering kunt u regelen via de zorgverzekeraar, alleen bij
zorgverzekeraar Menzis kunt u de alarmering gelijk regelen via de
STMR, stichting thuiszorg en maatschappelijk werk rivierenland Tiel.
Als u meer wilt weten over de AWBZ en de WMO, kan de nazorgver
pleegkundige u meer informatie geven.

Bereikbaarheid
De transferverpleegkundigen zijn telefonisch bereikbaar via het num
mer 06 54 605 524, van 08.30-16.30 uur. Ook kunt u de afdelings
verpleegkundige vragen een bezoek van de nazorgverpleegkundigen
voor u te regelen.

5

Ruimte voor aantekeningen
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Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Pres. Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
Postbus 6024
4000 HA Tiel
Tel. (0344) 67 49 11
Fax (0344) 67 44 19
Internetsite: www.zrt.nl

