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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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De transferverpleegkundige
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Inleiding
Het kan dat u na uw ziekenhuisopname nog zorg nodig heeft. Als dat zo is, 
kan de transferverpleegkundige van het Ikazia ziekenhuis helpen bij het 
regelen van bepaalde zorg. In deze folder leest u wat de 
transverpleegkundige voor u kan doen en wat u zelf kunt regelen. Uw 
behandelend arts bepaalt wanneer u met ontslag mag. Dat kan eerder zijn 
dan u zelf verwacht. Het is belangrijk om al in een vroeg stadium na te 
denken over uw herstel en nazorg en zelf stappen te zetten om zaken 
hiervoor te regelen.

Wat regelt de transferverpleegkundige niet, maar kan u wel 
zelf regelen?
Wanneer u weet dat u geopereerd moet worden is het slim om na te denken 
bij welke zaken u hulp nodig denkt te hebben. Veel kunt u vooraf regelen, 
zoals:

• Huishoudelijke zorg ( aan te vragen via de afdeling WMO van uw 
gemeente)

• Maaltijdvoorzieningen
• Hulpmiddelen zoals krukken of een looprek of een helpende hand.

Wat kan er tijdens een opname worden geregeld door de 
transferverpleegkundige?
Wanneer u in aanmerking komt voor thuiszorg, tijdelijk verblijf of 
permanent (vast)verblijf kan de transferverpleegkundige u hierbij helpen.

Thuiszorg
Wanneer u bepaalde handelingen (dingen) niet zelf kunt doen, en ook uw 
eventuele huisgenoot kan dit niet, komt u misschien in aanmerking voor 
thuiszorg. U kunt dan denken aan hulp met douchen of toedienen van 
insulines, maar denk ook aan infuustherapie of het toedienen van 
sondevoeding.
De verpleegkundige meldt u aan voor thuiszorg. De 
transferverpleegkundige beoordeelt of u een terechte zorgvraag heeft en 
bekijkt welke organisatie in uw omgeving deze zorg kan bieden. U kunt wel 



3

een voorkeursorganisatie opgeven, wanneer zij ruimte hebben voor deze 
zorg zal deze organisatie worden ingezet.

Tijdelijke opname revalidatie of reactivatie
Wanneer u na de ziekenhuisopname niet in staat bent om met thuiszorg 
thuis te zijn, komt u wellicht in aanmerking voor een tijdelijke opname zoals 
revalidatie op een opname voor reactivatie.
De transferverpleegkundige beoordeelt dit in overleg met de arts, 
verpleegkundige en de fysiotherapeut. Om in aanmerking te komen voor 
een tijdelijke opname, moet u aan bepaalde criteria voldoen. Niet iedereen 
komt hier voor in aanmerking en u heeft hier zelf geen invloed op.
Of u voor een tijdelijke opname in aanmerking komt, hangt ook af van hoe 
uw herstel tijdens de ziekenhuisopname verloopt. Om die reden kan dit ook 
niet voor uw ziekenhuisopname worden geregeld. Wanneer u hier wel voor 
in aanmerking komt, volgt er een gesprek met de transferverpleegkundige. 
Zij kunnen bekijken op welke indicatie u recht heeft en gaan de zorg voor u 
regelen.

Een voorkeur voor een instelling opgeven mag altijd, we werken in de regio 
met een centraal coördinatiepunt die alle plekken bemiddelen. Dit betekent 
dat we weinig invloed hebben op de locatie waar u zal worden geplaatst, en 
het dus kan betekenen dat dat niet in uw instelling van voorkeur zal zijn. U 
kunt helaas niet op de wachtlijst worden gezet voor uw huis van voorkeur, 
omdat het een tijdelijke plek betreft.

Tijdelijke opname- logeren
Wanneer u niet in aanmerking komt voor een revalidatie of reactivatieplek 
maar wanneer naar huis toch niet wenselijk is, wordt er gekeken of u in 
aanmerking komt voor een tijdelijke opname plek. Dit is een plek waar u 
kortdurend ( maximaal 2 weken) kunt aansterken. De 
transferverpleegkundige bekijkt of u hiervoor in aanmerking komt en of hier 
ook op dat moment mogelijkheden voor zijn. Als dat niet het geval is, wordt 
er alsnog thuiszorg voor u geregeld indien nodig.

Permanente (vaste) opname
Voor een permanente opname komt u vanuit het ziekenhuis meestal niet in 
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aanmerking omdat de situatie dan niet stabiel is. Er zijn enkele 
uitzonderingen zoals al een aanwezige CIZ indicatie (Het Centrum 
indicatiestelling zorg). De transferverpleegkundige kan bekijken of hier een 
manier voor is. Wanneer u hier wel voor in aanmerking komt, zal dat met u 
worden besproken. U kunt dan wel een voorkeur (wat wilt u het liefste) 
opgeven, maar wanneer er in het huis van voorkeur geen plaats vrij is, zal 
er op zoek gegaan worden naar een andere plaats. U kunt dan wel op de 
wachtlijst komen voor uw huis waar u het liefste heen wilt.

Palliatieve zorg
Voor palliatieve zorg zijn er meestal 2 mogelijkheden:
• Opname in een instelling ( hospice of palliatieve afdeling van een 

verpleeghuis)
• Thuiszorg, denk aan losse zorgmomenten per dag en nachtzorg of 24 

uurszorg.
De transferverpleegkundige kan vertellen voor welke mogelijkheden u in 
aanmerking komt en zal hierover contact met u opnemen.

PGB (Persoonsgebonden budget)
Heeft u een PGB? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van de 
nazorg. In overleg kan in sommige situaties wel revalidatie worden 
geregeld.

Financiering van de zorg
• Thuiszorg: De meeste organisaties worden helemaal betaald door de 

zorgverzekeraar; u ontvangt dan geen rekening. Enkele organisaties 
vormen daar een uitzondering op. In dat geval betaalt u niets extra’s, 
maar krijgt u misschien wel een rekening. Deze hoeft u niet zelf te 
betalen en kunt u zelf indienen bij de zorgverzekeraar. De thuiszorg zal u 
hier meer over vertellen.

• Tijdelijke opname reactivatie/ revalidatie; Als u hiervoor in aanmerking 
komt, betaalt u niets. Het gaat wel af van uw eigen risico van uw 
verzekering.

• Logeerplek: Valt over het algemeen onder de zorgverzekering.
• Hospice: Aan een hospice kan wel een eigen bijdrage vastzitten. Dit 

verschil per hospice ( gemiddeld 25-35 euro per dag). Afhankelijk van 
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uw soort verzekering kunt u dit ( deels of volledig) terugkrijgen. Het 
uitgangspunt is over het algemeen dat dit geen belemmering mag 
vormen voor opname. Ze zullen met u in gesprek gaan over wat de 
mogelijkheden wel zijn.

• Permanente opname (WLZ) Wanneer u een WLZ indicatie heeft, zult u 
hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gaan betalen vanaf de 
datum dat de indicatie is gesteld. Wat dit voor u betekent, kunt u 
terugvinden op de website van het CAK, of u kunt met hen contact 
opnemen op 0800-0087.

Vervoer naar huis of vervolginstelling
Vaak mag u bij ontslag niet meteen zelf meedoen aan het verkeer. Regel 
daarom vooraf dat iemand u ophaalt met de auto. Heeft u een (rolstoel)taxi 
nodig, danmoet u deze ook zelf te regelen. Dit geldt zowel voor de taxi als 
voor de rolstoel. Of u in aanmerking komt voor enige vergoeding, hangt af 
van uw zorgverzekering. De verpleegkundige van de verpleegafdeling waar 
u verblijft, kan u vertellen of u in aanmerking komt voor vervoer zoals bv 
een ambulance.

Handige links:
www.hetcak.nl
www.regelhulp.nl
www.kiesbeter.nl
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Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de zorg die de 
transferverpleegkundige voor u kan regelen? Neem dan contact op met de 
Transferafdeling.

Contactgegevens
Ikazia Ziekenhuis 
010-2975000 
www.ikazia.nl

Transferafdeling 
010-2975069
transfervpk@ikazia.nl 
(bereikbaar tijdens kantooruren)
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