
1  Inventariseren zorgbehoefte
  Regie: Transferafdeling

2 Vervolgzorg zoeken en vinden
  Regie: Transferafdeling

3 Als er geen vervolgzorg gevonden is

4 Opschalen

Stroomschema Vervolgzorg

VOORBEELDEN VAN INVENTARISATIEVRAGEN
 – Wat zijn de wensen van de patiënt en diens naasten na ontslag (advance care planning)? 
 – Woont de patiënt nog thuis, zelfstandig of met zorg, of is de patiënt opgenomen in 
een zorginstelling?

 – Wat is de zorgbehoefte van de patiënt?
 – Wat is ervoor nodig (menskracht, middelen, materialen) als de patiënt na opname terug 
naar huis of naar een zorginstelling gaat?

 – Zoek uit of iemand een WLZ indicatie heeft. Vraag deze aan indien nodig.

Geplande 
opname?

Voor opname al
inventariseren
Inventarisatie zo snel  
mogelijk na opname

Zowel de transferafdeling als de zorgbemiddelaar schalen op.
 – Als er geen passende vervolgzorg is gevonden, kunnen zowel de transferafdeling als de zorgbemiddelaar 
intern opschalen (volgens het afgesproken opschaalmodel, zie randvoorwaarde B). Daarmee zorg je 
ervoor dat er op het juiste organisatieniveau contact is over vervolgzorg. 

 – Informeer ook de verzekeraar of het zorgkantoor. Blijf opschalen tot er een oplossing gevonden is.
 – Als dit allemaal niet werkt, neem dan contact op met 'Het Juiste Loket'.

Dossier gaat over naar zorgverzekeraar of zorgkantoor voor zorgbemiddeling.
 – Zorginkoop wordt indien nodig betrokken.
 – Transferafdeling wordt actief geïnformeerd over stand van zaken.

Patient was  
al in zorg vóór
ziekenhuis- 
opname

Vervolgzorg
gevonden?

Missie 
geslaagd!

Missie 
geslaagd!

Huidige aanbieder
kan vervolgzorg
bieden?

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

Waarom niet?

Geen plek 
meer

Gebrek aan
expertise

Contact opnemen met 
andere aanbieder

Vraag huidige aanbieder 
om alternatief. Lukt dit niet, 
transferafdeling contact met 
zorgverzekeraar of zorgkantoor.NEE

NEE

Ervaringen uit de praktijk leren dat de zorgverzekeraar de zorgbemiddeling overneemt  
nadat circa 5 partijen zonder succes zijn benaderd. Maak afspraken tussen transferadeling  
en zorgbemiddelaar over wie wat doet, zodat dubbel werk wordt voorkomen. 
Betrek de patiënt bij deze fase in het kader van verwachtingsmanagement.  
Zeker in het geval dat de plek van voorkeur niet beschikbaar is.

Onderstaande knelpunten moeten met het zorgkantoor/zorgverzekeraar worden besproken:
 – Het is een uitzonderlijke zorgvraag waarvoor het zorgaanbod of financiering ontbreekt.
 – Er is een tekort aan vervolgzorg in de hele regio.

Dossier sturen 
naar mogelijke 
vervolgzorg- 
aanbieders

Aanbieder 
kan 
vervolgzorg 
bieden?

Waarom niet?

Geen plek

Knelpunt 
in de  
financiering

Transferafdeling
benadert andere
vervolgaanbieder

Vervolgaanbieder
zoekt zelf naar andere 
plek in de regio

Zorgaanbieder 
contact met 
zorgverzekeraar  
of zorgkantoor

www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

Missie 
geslaagd!

Indien NEE

Knelpunt 
in de  
bekostiging

Zorgaanbieder contact 
met zorgverzekeraar  
of zorgkantoor

Overzicht van nodige vervolgzorg

NEE

Er is een uitgebreide 
handreiking bij dit 

schema beschikbaar.

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/het-juiste-loket

