Opdrachtformulier

Een zorgvrager overdragen vanuit het
ziekenhuis naar de thuiszorg
Naam student:
Datum:

1	Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met
medestudenten of je docent.
2 Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid.
3 Beantwoord de volgende vragen:
a	Hoe kun je de zorg voor een postoperatieve zorgvrager op de juiste manier coördineren na ontslag (indien deze nog
thuiszorg nodig heeft)?
b	En hoe kun je de continuïteit waarborgen bij deze zorgvrager?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen
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Handelingsformulier

Een zorgvrager overdragen vanuit het
ziekenhuis naar de thuiszorg
Naam student:
Datum:

Naam observator:
  
Beoordeling:
  

Voor deze handelingen geldt:
•	Raadpleeg het dossier;
• Zorg voor voldoende privacy;
•	Pas de voorschriften toe;
• Observeer en controleer de zorgvrager.
De student:
Voert handeling uit – criteria:

Goed

Fout

• Beschrijf de persoonlijke gegevens van de zorgvrager;		

•	Geef een korte beschrijving van de reden van opname en relevante ziektegeschiedenis
van de zorgvrager;		
• Beschrijf de zorgactiviteiten die in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden;		
• Omschrijf tekorten in de zelfzorg duidelijk en systematisch;		
• Benoem eventuele bijzonderheden die van belang zijn ten aanzien van de (zelf-) zorg;
• Omschrijf mogelijke psychische problemen op objectieve wijze;
• Noteer afspraken ten aanzien van medicatie, andere disciplines (zoals fysiotherapie,
maatschappelijk werk), trombosedienst etc.
• Onderteken de overdracht duidelijk met voor- en achternaam en vermeld een
contactpersoon in het ziekenhuis met een telefoonnummer waarop deze te bereiken is.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen
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Toetsformulier

Een zorgvrager overdragen vanuit het
ziekenhuis naar de thuiszorg
Naam student:
Datum:

Naam beoordelaar:
  
Beoordeling:
  

Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School

Opdracht
Je schrijft een overdracht naar de wijkverpleegkundige voor een postoperatieve zorgvrager die ondersteuning nodig
heeft.
Uitvoering - criteria:

V

O

B

S

1 Beschrijf de persoonlijke gegevens van de zorgvrager.
2	Geef een korte beschrijving van de reden van opname en relevante
ziektegeschiedenis van de zorgvrager.
3 Beschrijf de zorgactiviteiten die in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden.
4 Omschrijf tekorten in de zelfzorg duidelijk en systematisch.
5 Benoem eventuele bijzonderheden die van belang zijn ten aanzien van de (zelf-) zorg.
6 Omschrijf mogelijke psychische problemen op objectieve wijze.
7 Noteer afspraken ten aanzien van medicatie, andere disciplines
(zoals fysiotherapie, maatschappelijk werk), trombosedienst etc.
8 Onderteken de overdracht duidelijk met voor- en achternaam en vermeld een
contactpersoon in het ziekenhuis met een telefoonnummer waarop deze te
bereiken is.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen
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