
CHOIR seminar - Planning in de Thuiszorg



TWB & IK 

Thuiszorg West-Brabant
meer dan 100 jaar jong
2.000 medewerkers  
5.500 cliënten (excl. JGZ)

Christ-Jan Danen MBA
47 jaar jong
8 jaar bestuurder
HR & Bedrijfskunde



Cliënten in zorg 



Totaal aantal cliënten V&V



Hoe komen cliënten bij ons?



Besturing TWB
tekst



Verdeling van de zorg



V&V Zorgproces



V&V Zorgproces 2



V&V Zorgproces 3



Hoe komen cliënten bij ons?



Transfer Ziekenhuis



Transfer Mismatch
Het komt voor dat de wijkverpleegkundige niet op de hoogte is van een 
opname maar in de meeste gevallen is zij of hij dat wel. 

Het komt daarbij regelmatig voor dat deze informatie niet wordt 
doorgegeven aan Bravis, hoewel het proces daar wel in voorziet via een 
email naar het transferbureau. Bij de wijkverpleegkundige heeft deze actie 
niet altijd voldoende prioriteit en urgentie. 

Daarbij kost het veel tijd voor de wijkverpleegkundige om de overdracht in 
te vullen. 



Transfer Mismatch 2
Als er bij Bravis geen informatie bekend is vanuit TWB over de opgenomen 
patiënt is de afdelingsverpleegkundige afhankelijk van de informatie van de 
patiënt en familie. Deze zijn soms onvoldoende in staat om volledige en 
correcte informatie te geven. 

Informatie over de thuiszorgsituatie van een patiënt, verkregen vanuit TWB 
en/of de patiënt zelf moet de afdelingsverpleegkundige actief melden aan 
het transferbureau bij Bravis. Het kan soms voorkomen dat dit niet gebeurt 
waardoor het transferbureau niet de juiste informatie heeft voor het latere 
ontslagproces. 



Transfer 
Systeemknelpunten

De wijkverpleegkundige moet in 2 systemen werken, de informatie moet 
zowel in ONS gerapporteerd worden als via e-mail (ZorgMail) naar het 
Bravis transferbureau gestuurd worden. Dit brengt een risico met zich mee 
dat de informatie niet hetzelfde is of in 1 van de systemen wel en in de 
andere niet wordt geregistreerd. Daarbij is de overdracht niet altijd goed en 
efficiënt in te vullen, zeker bij een uitgebreide overdracht met veel 
gezondheidsgebieden. 

De afdelingsverpleegkundige moet de informatie nu in HiX rapporteren en 
actief een notificatie naar het transferbureau sturen. 

Op dit moment ontbreekt er een mogelijkheid om vanuit Bravis efficiënt te 
kunnen checken bij welke thuiszorgorganisatie een patiënt cliënt is. 



Transfer naar Huis



Transfer Mismatch 3
Het komt voor dat de overdrachtsinformatie niet correct of compleet is, 
regelmatig ontbreken gegevens over de zorgbehoefte. 

Er wordt een te lage inschatting van het zwaartepakket gemaakt, waardoor 
er een mismatch is met de verwachte zorgbehoefte en de in praktijk 
benodigde zorg waar de wijkverpleegkundige vervolgens mee wordt 
geconfronteerd en er mogelijk een niveau wordt ingezet dat niet voldoet. 

Het komt ook voor dat het UVV (uitvoeringsverzoek) niet wordt 
meegestuurd waardoor bepaalde handelingen niet uitgevoerd mogen 
worden. 



Transfer Mismatch 4
Medewerkers van TWB kijken regelmatig pas aan het eind van de dag naar 
overdrachten vanuit Bravis en wordt de overdracht hierdoor te laat in 
Nedap ONS gezet. 

Uitstel van ontslag komt regelmatig voor, maar omdat opnames vaak kort 
zijn is het lastig om dit efficiënt in te regelen. Het probleem van uitstel is 
met name als het op vrijdagmiddag of in het weekend gebeurd. 



Transfer 
Systeemknelpunten 2

De medewerkers van TWB moeten in forView ingelogd zijn om de 
overdracht te zien. Vaak wordt dit eind van de dag gedaan en wordt de 
overdracht zo te laat in Nedap ONS gezet. 

Op dit moment ontbreekt informatie over medicatie en hulpmiddelen in de 
e-Overdracht

Er is ook een proces afgesproken voor de gevallen waar een patiënt nog 
geen cliënt is van een thuiszorgorganisatie. Bravis meldt dit aan in forView 
en de thuisorganisaties hebben dan 2 uur de tijd om te reageren of ze de 
mogelijkheid hebben de patiënt aan te nemen. Vaak komt die 
terugkoppeling er niet binnen 2 uur waardoor het transferbureau moet 
nabellen. 



Waardering cliënten 



Bedankt
voor jullie aandacht!

Volg ons op

https://www.facebook.com/TWBThuiszorgmetAandacht
https://www.linkedin.com/company/twb-thuiszorg-met-aandacht/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/twbthuiszorg/

