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INHOUD

- Cardiologische Zorgbrug als doorontwikkeling van de  
Transmurale Zorgbrug

- Ervaringen tot nu toe

- Scholing
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Hogeschoolvan Amsterdam
Gezondh eid

1. Screening op risico op functieverlies
met VMS-criteria

Geen verhoogd risico bij:  
VMS bij 70-79 jaar O -2  VMS 

bij 80 jaar en ouder= 0

Verhoogd risico op functieverlies bij:
VMS bij 70-79 jaar 2: 3  

VMS bij 80 jaar en ouder 2:1

2. Comprehensive Geriatrie Assessment
In kaart brengen geriatrische problemen  

(indien nodig via mantelzorger)

3. Zorgbehandelplan maken met oudere
Basis voor verbeterde ziekenhuiszorg  

èn zorg thuis

4. Wijkverpleegkundigebezoekt oudere
Overdracht door ziekenhuis aan wijkverpleegkundige

Huisbezoek 1: Doornemen medicat ie en ingezette zorg

Huisbezoek 2: Doelen st ellen, financiën, ADL-activit eit en  
en polikliniekbezoek voorbereiden

Huisbezoek 3: Sociale part icipa t ie en belast ing mantelzorger

1 Huisbezoek 4: Toekomst verkennen 1 ◄1 1Huisbezoek 5: Ev aluatie en overdracht



TRANSMURALE ZORGBRUG

- 25% reductie in overlijden
- Kortere opnameduur
- Minder medicatiefouten
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IN DE HTU



DOORONTWIKKELING TZB

- Meer case management op de cardiologische afdeling

- Meer disease management in de thuissituatie

- Medicatieverificatie i.s.m. apotheker

- (Functionele) hartrevalidatie thuis i.s.m. fysiotherapeut

- Alle wijkverpleegkundige huisbezoeken binnen 6 weken  
na ontslag 6



PRIMAIR DOEL

Onderzoeken van de effectiviteit van een verpleegkundig
gecoördineerde transmurale interventie bij kwetsbare  

oudere cardiologische patiënten > 70 jaar op heropname  

en mortaliteit binnen zes maanden

Design

Randomized controlled trial 7



Negen thuisrevalidatiebehandelingen door de fysiotherapeut binnen zes weken na
ontslag, gericht op herstel in functioneren

Vier huisbezoek van wijkverpleegkundige binnen zes weken voor evaluatie en bijstelling  
zorgbehandelplan: medicatie, hartrevalidatie, leefstijl, evalueren zorgbehandelplan
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Componenten

Kwetsbare cardiologische patiënten ≥ 70, geïdentificeerd met de VMS
- 70-79 jaar VMS-score ≥ 2
- ≥ 80 jaar VMS-score ≥ 1

Geriatrisch assessment binnen72 uur  

Randomiseren

Integreren cardiologische en geriatrische zorg in een zorgbehandelplan binnen 72uur

Overdracht van ziekenhuis naar eerstelijn

- Schriftelijke overdracht van zorgbehandelplan naar fysiotherapeut
- Mondelinge overdrachtvan zorgbehandelplan aanwijkverpleegkundige
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INHOUD HUISBEZOEKEN
Transmurale Zorgbrug Cardiologische Zorgbrug

Huisbezoek 1: medicatie en zorg Huisbezoek 1: medicatieverificatie

Huisbezoek 2: doelen, ADL, financiën Huisbezoek 2: intake hartrevalidatie

Huisbezoek 3: sociale participatie /  
mantelzorgbelasting

Huisbezoek 3: leefstijl

Huisbezoek 4: toekomst verkennen Huisbezoek 4: evaluatie  
zorgbehandelplan

Huisbezoek 5: evaluatie en overdracht Huisbezoek 5: op indicatie
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CASUÏSTIEK 1

82 jarige man
Opgenomen met decompensatio cordis bij hartfalen  

In de thuissituatie ernstige hypotensie (85/40)

CZB interventie:
Directe communicatie van de wijkverpleegkundige met de  
cardioloog. Diuretica direct verlaagd wat resulteerde in een  
normotensie waarmee een heropname kan zijn voorkomen
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CASUÏSTIEK 2
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89 jarige vrouw
Opgenomen met decompensatio cordis bij hartfalen  

Eenzaamheid, gebrek aan sociale ondersteuning en geen  

motivatie voor revalidatie

CZB interventie:
De support en training van de wijkvpk en de fysiotherapeut  

resulteert in een verbeterde iADL functie waardoor mevrouw  

weer boodschappen kan doen.



CASUÏSTIEK 3

76 jarige man

Opgenomen met een acuut myocard infarct  

Angstig wat resulteert in een sociaal isolement

CZB interventie:

Toegenomen vertrouwen in mobiliteit. Patiënt fietst weer en

kan op zaterdagochtend weer naar de voetbalclub voor een

kopje koffie 12



LESSONS LEARNED

- Uitbreiding inclusiecriteria

- Zieke patiënten

- Betrokkenheid mantelzorger

- Uitdaging om verpleegkundige van de afdeling te betrekken

- Uitdaging warme overdracht

- Hoge turnover op de afdeling cardiologie

- Financiële vergoeding fysiotherapie 13



14

Multidisciplinair Scholingsprogramma

http://www.hva.nl/achieve/over-achieve/agenda/agenda.html

http://www.hva.nl/achieve/over-achieve/agenda/agenda.html


SCHOLINGSPROGRAMMA TRANSMURALE  
OUDERENZORG
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Datum Onderwerp

09-03-2018 Kennismaking
Introductie transmurale zorgbrug en identificatie kwetsbare  
ouderen

23-03-2018 Geriatrisch assessment op het somatisch en functioneel
domein

06-04-2018 Geriatrisch assessment op het psychisch en sociale domein
Interpretatie en oefening

20-04-2018 Transmurale fase
Polyfarmacie en medicatieverificatie in transmurale fase

18-05-2018 Symptomen na ontslag en invloed op herstel
Mantelzorgbelasting en sociaal netwerk



SCHOLINGSPROGRAMMA CARDIOLOGISCHE  
ZORGBRUG
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Datum Onderwerp
09-03-2018 Introductie Cardiologische Zorgbrug

Non-farmacologische secondaire preventie
23-03-2018 Atriumfibrilleren

Geriatrische cardiologie
06-04-2018 Hartfalen  

Reanimatiecursus
20-04-2018 Farmacotherapie/polyfarmacie bij de cardiologische  

patiënten (wijkvpk)
Fysiotherapeutische training bij comorbiditeit en  
medicatiegebruik (fysio)

Vroegsignalering na ontslag
18-05-2018 Motivational interviewing

Werkinstructies Cardiologische Zorgbrug



CURSUSAANBOD VOORJAAR 2018

Cursus Transmurale Zorgbrug Ouderen
http://www.hva.nl/achieve/gedeelde-content/evenementen/cursussen/2018/03/training-transmurale-zorgbrug-ouderen-
2018-01.html?origin=KZUL4KAPTkqMBhQMLpq4JA

Cursus Cardiologische Zorgbrug
http://www.hva.nl/achieve/gedeelde-content/evenementen/cursussen/2018/03/training-cardiologische-zorgbrug-2018-
01.html?origin=KZUL4KAPTkqMBhQMLpq4JA

Start 9 maart 2018  
Meer informatie:
Coördinator Post-HBO: Jos Pullen  
Post-hboverpleegkunde@hva.nl
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http://www.hva.nl/achieve/gedeelde-content/evenementen/cursussen/2018/03/training-transmurale-zorgbrug-ouderen-2018-01.html?origin=KZUL4KAPTkqMBhQMLpq4JA
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http://www.hva.nl/achieve/gedeelde-content/evenementen/cursussen/2018/03/training-cardiologische-zorgbrug-2018-01.html?origin=KZUL4KAPTkqMBhQMLpq4JA
http://www.hva.nl/achieve/gedeelde-content/evenementen/cursussen/2018/03/training-cardiologische-zorgbrug-2018-
mailto:Post-hbovergpleegkunde@hva.nl


BEN SAJET WERKPLAATS

Workshop “Disease- en casemanagement: het één sluit het ander niet  
uit”

Ben Sajet  
5 april
17.00 – 19.30
Door: Wilma Scholte op Reimer, Marjolein Snaterse en Patricia Jepma

http://www.bensajetcentrum.nl/event/disease-en-casemanagement-het-
een-sluit-het-ander-niet-uit-ben-sajet-werkplaats/
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http://www.bensajetcentrum.nl/event/disease-en-casemanagement-het-een-sluit-het-ander-niet-uit-ben-sajet-werkplaats/
http://www.bensajetcentrum.nl/event/disease-en-casemanagement-het-een-sluit-het-ander-niet-uit-ben-sajet-werkplaats/


VRAGEN/OPMERKINGEN?

czb@amc.nl
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