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NB. Indien de Zorgmap bij opname vanuit de thuissituatie was meegekomen wordt
deze bij overdracht naar huis weer meegegeven!
Randvoorwaarden:
De aanvraag wordt in werking gezet nadat de behandelend specialist de patiënt /
familie heeft geïnformeerd over het ontslag en bekend is dat er palliatieve zorg
aangevraagd wordt.
Behandelend specialist heeft overlegd over de ophanden zijnde transfer van
patiënt en de noodzakelijke zorg.
De medicatie overdracht wordt ook aan de eigen apotheek van de patiënt
gestuurd.
Bij parenterale geneesmiddelentoediening wordt tevens telefonisch contact
opgenomen met het desbetreffende specialistisch verpleegkundig team om
afspraken over infuuspompen en medicatiebeleid te maken.
Vanuit de transmurale apotheek van het ziekenhuis wordt voor 3 dagen medicatie
en verbandmiddelen op naam van de patiënt meegegeven met een medicatie
toedieninglijst. Indien er geen transmurale apotheek is geeft de afdeling dit voor 3
dagen mee.
NB. Let bij het voorschrijven van de hoeveelheid medicatie en verbandmiddelen
op de te verwachten levensduur.
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Namens huisartsen:
Namens regionale internisten:
Monique Botden
Laurence van Warmerdam, Catharina Ziekenhuis
Namens huisartsen:
Namens
regionale
internisten:
Ruud
Smeets,
St. Anna
ziekenhuis
Monique Botden
Laurence van Warmerdam, Catharina Ziekenhuis
Ruud Smeets, St. Anna ziekenhuis
Namens specialisten ouderengeneeskunde:
Meike Smits, Anna Zorggroep
Namens specialisten ouderengeneeskunde:
Meike
Smits,
Anna Zorggroep
Namens
het Netwerk
Palliatieve zorg Zuidoost Brabant:
Marlie Spijkers, medisch adviseur en specialist ouderengeneeskunde
Namens het Netwerk Palliatieve zorg Zuidoost Brabant:
Marlie
Spijkers,
medisch
adviseur en specialist ouderengeneeskunde
Namens
regionale
transferverpleegkundigen:
Ada Janson, Catharina Ziekenhuis
Namens
regionale
Gemma van
Liempd,transferverpleegkundigen:
St Anna ziekenhuis
Ada
Ziekenhuis / Quartz
CarlaJanson,
Valstar,Catharina
Elkerliek ziekenhuis
Gemma van Liempd, St Anna ziekenhuis
Carla
Valstar,
Elkerliek ziekenhuis
Quartz
Ilse Herst,
verpleegkundig
palliatief/ consulent,
Máxima Medisch centrum
Trudy Moret, oncologie verpleegkundige en palliatief consulent, Catharina Ziekenhuis
Ilse Herst, verpleegkundig palliatief consulent, Máxima Medisch centrum
Trudy
Moret,
oncologie verpleegkundige en palliatief consulent, Catharina Ziekenhuis
Namens
de thuiszorginstellingen:
Yolanda Aarts, ZuidZorg
Namens
deden
thuiszorginstellingen:
Manon van
Heuvel, De Zorgboog
Yolanda Aarts, ZuidZorg
Manon
van
Heuvel, De
Zorgboog
Namens
deden
transmurale
stichtingen:
Hein van der Reijden / Dirk Wijkel, coördinator THEMA
Namens
deBavel,
transmurale
stichtingen:
Hennie van
coördinator
HaCa
Hein van der Reijden / Dirk Wijkel, coördinator THEMA
Hennie
van Bavel,
coördinator
HaCa
Referenten:
RHV Helmond,
Kwaliteitsraad
HA, cardiologen, longartsen, oncologen,
VAR VVT
Referenten: RHV Helmond, Kwaliteitsraad HA, cardiologen, longartsen, oncologen,
VAR VVT

Deze regionale transmurale afspraak is ontwikkeld in samenwerking met de transmurale organisaties HaCa,
Quartz, THEMA, TransMáx. Voor deze samenwerkingsafspraak is uitgegaan van de landelijke richtlijnen.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze RTA mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door
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