Afstemming

Opname

Opname

Opname

Opname

Met coördinatoren hospice

Huisarts regelt:

ziekenhuis regelt:

Thuiszorg regelt:

Coördinator regelt:

-

Thuiszorg

-

Thuiszorg

-

Thuiszorg

-

-

Medische
overdracht als
sprake is van
vervangende
huisarts

-

Poli apotheek
ziekenhuis stuurt
medicatierecepten naar de
apotheek van de
bewoner

-

Medicatie mee
laten nemen naar
hospice

Gegevens van
toekomstig
bewoners in
registratie systeem

-

Uitvoeringsverzoek
en met de huisarts

-

-

(Verpleegkundige
overdracht (indien
nodig)

(vervangende)
apotheek wordt
door coördinator op
de hoogte gebracht
van opname

-

Intake samen met
coördinator

-

AD-matras indien
nodig. Wanneer ADmatras al thuis in
gebruik is, dan deze
door naasten mee
laten naar het
hospice.
Intake samen met
thuiszorg

-

Thuiszorg

-

Altijd eerst afstemming eigen
huisarts van bewoner

-

Bij inzet vervangende huisarts
dienen huisartsen eerst met elkaar
af te stemmen voor over te gaan tot
opname

-

Naam vervangende huisarts bekend
bij coördinatoren van het hospice

-

Akkoord dan opname

(wachtlijst/gelijk opname)

Huisarts

Aanmelding
nieuwe
bewoner

(wachtlijst/gelijk opname)
-

-

Ziekenhuis
(wachtlijst/gelijk opname)

Behandelend arts dient af te
stemmen met huisarts voordat
overgegaan wordt tot opname
Bij inzet vervangende huisarts dient
de behandelend arts af te stemmen
met de vervangende huisarts voor
over te gaan tot opname

-

Naam vervangende huisarts bekend
bij coördinatoren van het hospice

-

Akkoord dan opname

-

Evt.
uitvoeringsverzoeken

-

Evt. zuurstof
regelen

-

Recepten voor
medicatie

-

Overleg tussen
eigen huisarts
en vervangende
huisarts bij
overname van
patiënt

-

Naasten

-

(wachtlijst/gelijk opname)

Altijd eerst afstemming eigen
huisarts van bewoner

-

Huisarts stemt af met naasten over
vervolgtraject als tot opname
overgegaan wordt

-

Akkoord dan opname

Melding in
dossier
bewoner voor
HAP

-

-

Verpleegkundige
overdracht via
point naar
thuiszorg
Overleg tussen
specialist of artsassistent met de
(vervangende)
huisarts die de
zorg in het
hospice op zich
gaat nemen

-

Evt uitvoeringsverzoeken

-

Evt hulpmiddelen
zoals zuurstof etc
worden besteld

De (huis)arts schakelt een technisch team in bij o.a. continue dosering van medicatie via een pomp.
Wanneer thuiszorgorganisatie Rivas betrokken is zal dit het Ambulant Verpleegtechnisch Team (AVT) zijn, in alle andere situatie wordt het Transmuraal Team Dordrecht (TTD) ingezet.

-

