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17. Transmurale samenwerking 
 

Persoonsgerichte en integrale ouderenzorg gaat uit van samenwerking tussen welzijn en 

(medische) zorg en tussen de eerste en tweede lijn. Partijen in de eerste en tweede lijn 

die samenwerken rondom integrale ouderenzorg zijn de huisartsenzorg, huisartsenposten, 

ziekenhuiszorg, SEH en ambulancevervoer. Betere samenwerking tussen eerste en tweede 

lijn wordt gerealiseerd door het verbeteren van de zorgprocessen (24x7) en de inzet van 

een persoonsgehouden dossier en/of e-communicatie. Naast optimalisatie en substitutie 

van behandeling gaat het om het effectief organiseren van de zorg middels de inzet van 

thuiszorg, informele zorg, eerstelijns verblijf, respijtzorg en andere verblijfsvormen zoals 

kleinschalige woonvoorzieningen. 

 

Ziekenhuisopname 

Kwetsbare ouderen hebben een verhoogd hoog risico op een ziekenhuisopname. Veel 

ouderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis ervaren functieverlies, worden opgenomen 

in een verpleeghuis of overlijden. De overgang van het ziekenhuis naar huis gaat vaak 

ongecoördineerd en gepaard met slechte informatieoverdracht. Daardoor kunnen er 

problemen ontstaan, zoals foutief gebruik van medicatie of ontoereikende zorg – met 

heropname tot gevolg.  

 

Maak daarom gezamenlijk afspraken over de transmurale zorg:  

• Informatieoverdracht vanuit huisarts naar specialist/geriater bij verwijzing of 

opname in ziekenhuis 

• Voorbereiding op opname met voeding en (kracht)training 

• Voorbereiding op vragen over reanimatiewensen en wensen rondom levenseinde 

• Proces tijdens ziekenhuisopname 

• Ontslagprocedure uit ziekenhuis met informatieoverdracht van specialist/geriater 

naar huisarts 

• Dag van ontslag 

• Beleid na ontslag 
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Naar het ziekenhuis 

Maak afspraken over de manier waarop informatie tussen de huisarts en het ziekenhuis 

wordt uitgewisseld, bij voorkeur d.m.v. VIP Samenwerken. Zorg dat in ieder geval de 

volgende gegevens vermeld worden:  

• Medische aandoeningen en voorgeschiedenis 

• Cognitieve stoornissen 

• Actuele medicatielijst 

• Functionele klachten en ADL 

• Informatie over sociale netwerk en contactpersoon 

• Informatie over wilsverklaringen en zorgplan 

 

Uit het ziekenhuis  

Maak afspraken over de ontslagprocedure, inclusief:  

• Tijdige aankondiging van ontslag bij patiënt, familie en huisarts d.m.v. een 

ontslaggesprek 

• Verstuur een actuele medicatielijst naar de apotheek 24 uur voor ontslag 

• Start tijdig de thuiszorg 

• Geef patiënt de ontslagbrief en medicatielijst mee naar huis 

 

Samenwerking met de specialist 

Veel kwetsbare ouderen zijn onder controle bij (meerdere) specialisten in de tweede lijn. 

Een deel van deze tweedelijnszorg kan worden opgevangen in de eerste lijn. Slechts af en 

toe zal de medische zorg dermate specialistisch en hoog-complex zijn dat deze langdurig 

en voornamelijk in de tweede lijn moet worden verricht. We spreken van share care als de 

zorg vooral in de eerste lijn wordt geleverd en medisch specialisten alleen incidentele 

controles uitvoeren of als consulent geraadpleegd worden. Bij een ziekenhuisopname kan 

de internist ouderengeneeskunde (geriater) fungeren als adviseur en coördinator voor 

kwetsbare ouderen.  

 

Meer lezen?  

• Transmurale Zorgbrug Handleiding 

• Zorgpad Kwetsbare ouderen keten en ziekenhuis 
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