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Het transmuraal zorgpad werd in 
2008 getoetst aan het hulpverle-
ningsmodel van ontslagmanage-
ment 1. en opgemaakt via het 
stappenplan van het netwerk kli-
nische paden.  Het hulpverle-
ningsmodel van ontslagmanage-

ment (OM) is een multidimensioneel en patiëntgericht hulpverleningsmodel waarbij 
de aandacht uitgaat naar een nauwe samenwerking tussen de professionele hulpver-
lener intra- en extramuraal, patiënt en familie.  

In 2014 werd het transmuraal zorgpad geëvalueerd en aangepast.  Als doel van het 
transmuraal zorgpad werd gesteld om op een gestructureerde manier de patiënt en 
zijn omgeving (familie en belangrijke derden) op het ontslag voor te bereiden.  Het 
multidisciplinair team zet hierbij de patiënt en zijn omgeving centraal.  

Het TMZP  maakt het verschil doordat er vanuit 2de lijn niet vertrokken wordt , 
maar vanuit de vraag: wat moet klant kunnen om naar huis te gaan? Deze vraag 
wordt zowel gesteld aan klant/mantelzorger als aan eerste lijndiensten / hulpverle-
ners.  Het transmuraal zorgpad is een basisgegeven. Alle andere zorgpaden worden 
daaraan gelinkt.  

Wanneer bij opname  een klant geïncludeerd wordt, start het proces.  Elke medewer-
ker van het multidisciplinair team neemt hierbij de verantwoordelijkheid voor zijn 
eigen taak waar.  

1. Zie site van het ontslagmanagement:  http://www.ontslagmanagement.be/  

De opmaak v h transmuraal zorgpad 

       Opmaak in 2008, evaluatie in 2014 

MET EEN INTERNE 
KERNGROEP 
BESTAANDE UIT ALLE 
DISCIPLINES EN EEN 
EXTERNE ADVIESGROEP 
BESTAANDE UIT LEDEN 
SIT (NU SEL), EERSTE LIJN 
EN TWEEDE LIJN 

http://www.ontslagmanagement.be/


Fase1: Opsporing van patiënten en ver-
wijzing 
De risicoanalyse werden onderverdeeld in drie 
domeinen en zijn gerelateerd aan:  

 Fysieke en mentale factoren: desoriëntatie 
in tijd en/of ruimte, psychische proble-
men, professionele hulp, afhankelijk-
heidsprofiel voor ADL  

 Omgevingsfactoren: Alleenwonend, Af-
wezigheid van centrale mantelverzorger, 
Risico voor overbelasting van de centrale 
mantelverzorger, Niet aangepaste woning:  

 Andere: Mishandeling, Verwaarlozing, 
Ondervoeding, Medicatiemisbruik, Ver-
slaving, therapieontrouw, Rouwverwer-
king, Visus- en/of gehoorproblemen, Fi-
nanciële weerstand/problemen, E.a. risico
-inschatting 

Inclusie criteria: 3 items in 2 verschillende 
blokken dienen aangekruist te worden 

Exclusie criteria: minder dan 3 items in 2 ver-
schillende blokken; Patiënt en zijn omgeving 
wensen niet mee te werken 

Fase 2: Gegevensverzameling en beoorde-
ling van de noden en mogelijkheden van 
de    patiënt en zijn omgeving: 
Het opmaken van een foto: hoe staan de klant en 
zijn omgeving er voor? 

Fase 3: Planning 
Wat hebben ze nodig om naar huis te gaan? Wel-
ke doelstellingen kunnen we formuleren om hier 
aan te werken?  Noodscenario? 

Fase 4: Implementatie en opvolging 
Kunnen we de doelstellingen halen, moeten ze 
worden aangepast ? is thuis functioneren haal-
baar?  Wordt het een plaatsing?  

Fase 5: Herevaluatie 
Vooral voor de klanten die ambulant op therapie 
komen, worden verder doelstellingen geformu-
leerd  en aangepast.  

De fasen in het hulpverle-
ningsproces worden  door 
het ontslagmanagement 
als volgt omschreven:  

 

Hoe structureer je een proces?  



1. de tijd om iemand te leren kennen, zijn persoonlijkheid, zijn gewoontes, zijn      
sociale situatie, inkomen,  arbeidsverleden, … 

2. de evolutie van de patiënt gedurende zijn verblijf in het revalidatieziekenhuis. 
Standaardformulieren worden als leidraad gebruikt. 

3. de verzamelde gegevens die bijeengebracht en gebruikt worden voor het op-
maken van  een individueel zorgenplan aan de hand van  doelstellingen.   

4. de patiënt en zijn  omgeving bij de opmaak van een zorgenplan. Het            
verwerven van inzicht bij zowel patiënt, als zijn omgeving wordt gestimuleerd.  

5. dat het opsporen, beoordelen, bepalen van doelstellingen, de planning, de uit-
voering en evaluatie een multidisciplinaire taak is. Het accent ligt hier op een 
gecoördineerde inspanning van intra- en extramurale hulpverleners, de      
patiënt en zijn familie.  

6. het aanpassen van de thuissituatie, zowel qua zorgorganisatie, als gebruik  van 
benodigde hulpmiddelen, Dit  moet zo vroeg mogelijk in het proces opgestart 
worden.  

ELK ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS 
VRAAGT EEN INDIVIDUELE 
BEGELEIDING EN EEN AANGEPAST 
PLAN. HIERBIJ WORDT REKENING 
GEHOUDEN MET : 

OPSTART VAN HET TRANSMURAAL ZORGPAD TMZpad 

 
De praktijk heruitgevonden? 



TMZ Pad in schema  



Organisatie Alle partners in de zorg, zowel professionele als niet - professionele hulpverleners 
bespreken de zorgafstemming en de zorgcontinuïteit die aanvangt op het moment dat de 
patiënt naar de thuissituatie doorstroomt . De klant staat in dit proces centraal.  
Bij de zorgafstemming worden de concentrische cirkels van binnen naar buiten 
doorlopen.  De gespecialiseerde zorg komt als laatste instantie aan bod.  

De klant  centraa l  

H ET  TMZ PAD  IN  DE  PRAKTIJK :  
OVERLEG  ALS  BASIS  VAN  SUCCES  

klant 

1. Mantelzorg – familie 

2. Vrijwilligers, buren, 

enz 

3. Algemene zorg zoals 

thuiszorgdiensten 

4. Gespecialiseerde zorg 

zoals RVT , VAPH, enz 

1
2

3

4



Doelstel l ingen for muleren  

DOELSTELLINGEN FORMULEREN HELPT DE 

KLANT EEN ANTWOORD GEVEN OP DE   

VRAAG: WAT HEB IK NODIG OM THUIS TE 

KUNNEN FUNCTIONEREN? 

EEN VISIE OP DE TOEKOMST 

Het toepassen van de SMART principes (Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch en Tijdsbonden )  is een verworven 
goed.  Maar het formuleren van een doelstelling is niet genoeg 
om het te bereiken!  

 
Doch naast het formuleren van doel-
stellingen bekijken we ook de situatie 
waar de klant zich in bevindt m.a.w.  
de realiteit die hem  omringt.  Een zelf-
redzaamheidsfiche moet helpen om 
deze realiteit in kaart te brengen.   Eens 
de context helder is, en de doelstelling 
geformuleerd zijn,  moeten alle betrok-
ken teamleden deze op dezelfde    ma-
nier  overbrengen aan de klant en zijn 
omgeving.  

CONCREET 
geeft  

 VORM ! 



De zelfredzaamheidsfiche als basis   

     voor gesprek  
1.  Externe factoren 

Aanwezigheid van mantelzorger 

Mantelzorger woont bij p 

Mantelzorger vindt dat hij/zij voldoende draagkracht heeft 

Vinden de hulpverleners dat de MZ voldoende draagkracht 
heeft 

Beschikbaarheid centrale mantelzorger 

1. IADL 

Organiseren en plannen 

 dagindeling 

 huishoudelijke activiteiten 

Kan cliënt zich adequaat uitdrukken via spraak, schrift 

of gebaren 

verplaatsen 

 binnenshuis 

 buiten eigen huis en andere gebouwen 

Zorgdragen 

 eigen gezondheid (therapietrouw) 

 medicatie 

 voeding 

huishouden 

 Boodschappen doen 

 Bereiden van eenvoudige maaltijden 

 Wassen en drogen en kleding 

 schoonmaken 

 afwas 

Minimale administratie + financiële transacties 

Invulling recreatie en vrije tijd 

Doorverwijzers uiten hieromtrent een bezorgdheid 

2. ADL 

Uitvoeren van transfers 

 in zit 

 in lig 

P is incontinent 

Persoonlijke hygiëne 

 Zich wassen 

 Zorgdragen voor toiletgang 

 Zich kleden 

P kan zelfstandig 

 Eten 

 Drinken 

 Eten drinken mits voorbereiding 

 dieet 

Doorverwijzers uiten hieromtrent een bezorgdheid 

 

3. Mentale functies 

Bewustzijn 

Oriëntatie 

 tijd 

 Ruimte 

 persoon 

Toezicht nodig 

 continu 

 dag 

 nacht 

Doorverwijzers uiten hieromtrent een bezorgdheid 

4. Functioneren van de persoon in zijn 

sociale omgeving 

Contact leggen naar anderen 

Zich gedragen volgens sociale regels in gezelschap 

doelgericht handelen 

Initiatief nemen 

Kan veranderde situatie plaatsen 

Doorverwijzers uiten hieromtrent een bezorgdheid 

5. woning 

Toegankelijk 

hulpmiddelen 

Centraal gelegen (nutsvoorzieningen) 

Doorverwijzers uiten een bezorgdheid hieromtrent 

6. financiële middelen 

Om basisnoden te voorzien 

Kan hulp betalen 

  

Doorverwijzers uiten hieromtrent een bezorgdheid 

CRITERIA DIE ZORG DOEN 

LUKKEN, VOLGENS EERSTE 

LIJNSDIENSTEN, EN         

CRITERIA  WAARAAN MOET 

VOLDAAN ZIJN * 



Ontslag kleur t  je  dag !  

 Een duidelijke structuur 
aanbiedt.  

 Een noodscenario uitge-
werkt heeft. 

 Er efficiënte communicatie  
van medische dossiers volgt. 

 De klant een oplijsting van 
zijn professionele      omka-
dering geeft. 

 De thuiszorg op de hoogte is 
van functioneel bilan van 
klant.  

E EN  GESLAAGD  ONTSLAG  IS  EEN  
ONTSLAG  DAT :   

Her-evaluatie is een continu 
en multidisciplinair proces,    

gecoördineerd door de zorgbemiddelaar, waarbij de aandacht 
vooral uitgaat naar veranderingen in de zorg- en thuissituatie 
waarna het zorgenplan al of niet wordt bijgestuurd of stopgezet.  

 

 Er van uitgaat dat de klant 
een nieuwe fase in zijn le-
ven tegemoet gaat 

 Onderhandeld is met klant 
en omgeving 

 Maximale zelfstandigheid 
bij de klant nastreeft. 

 Rekening houdt met korte 
termijn en lange termijn.   

 

ZORGPLANNING STOPT NIET BIJ 
ONTSLAG 

ONTSLAG OM HEROPNAME TE VERMIJDEN 



10 aanbevel ingen  

1. De ADL activiteiten worden zo veel mogelijk  door de klant zelf  uitgevoerd. De klant heeft  

een activiteit op een andere manier leren uitvoeren of met hulp van hulpmiddelen en            

aanpassingen leren uitvoeren. Eventueel wordt vervolgtherapie voorzien om dit extra te        

oefenen.  

2. Het thuismilieu is aangepast aan de noden van de klant.  Hulpmiddelen worden voorzien. Klant 

weet wat in huur en wat  aangekocht is.   

3. De mantelzorger en de familie  zijn op de hoogte van alle zorg. Ze hebben een overzicht met         

contactnummers. De familie heeft  indien nodig een vertegenwoordiger aangesteld. 

4. De huisarts neemt de coördinatie van het medische luik op zich. 

5. De financiële mogelijkheden zijn duidelijk. Tegemoetkomingen zijn aangevraagd.  De klant weet 

waar hij in de toekomst recht op heeft.  

6. Een zorgbemiddelaar is aangesteld.  

7. De psychologische  - en neurocognitieve   gevolgen 

van de beperking zijn gekend en meegenomen bij het 

installeren van de zorg.  

8. De sociale context is  geactiveerd.  (bezoek van     

vrienden, uitjes, enz) 

9. Een link naar het professioneel milieu, naar de        

arbeidsplaats is gemaakt.  Indien mogelijk worden hier  

aanpassingen voorgesteld. Een verwijzing naar GTB is 

gedaan.  

10. Er is ondersteuning voor de mantelzorger voorzien. 

Of de mantelzorger weet waar de klant tijdelijk kan 

opgenomen worden.  

Voor meer info over het transmuraal zorgpad richt u tot  

Heidi Tanghe 

heidi.tanghe@bzio.be 

 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hulpmiddel&action=edit&redlink=1


De Toekomst ?  

WAAR WILLEN WE NOG AAN WERKEN ?  

WELKE KNELPUNTEN MOETEN WE NOG 

OPLOSSEN? 

ZAL DIT LUKKEN IN 2015? 

1. De klant/ mantelzorgers   en zelfhulpgroepen betrekken: 

 To do: bij het opmaken van het TMZP werden mantelzorgvertegenwoordigers 
betrokken. We  hebben ook individuele klanten bevraagd. Dit hebben we met de 
evaluatie in 2014 niet gedaan.  

 Knelpunt: hoe gaan we dit bevragen? Gebruiken we hiervoor bepaalde stan-
daardbevraging?  

2. Digitalisering van gegevensverzameling en zelfredzaamheidsfiche:  

 To do: Begeleidingsproces weergegeven in zelfredzaamheidsfiche  en dit digitaal 
voor externe diensten beschikbaar maken .  

 Knelpunt: we zijn heel hard aan het werken aan een nieuw digitaal patiënten-
dossier. Dit is  nog niet af.  

3. Medicatie reconciliatie:  

 To do: vaak merken we dat de medicatiehistoriek/anamnese bepaalde hiaten ver-
toont. Deze moeten opgespoord worden en geremedieerd worden. Bij het ontslag 
moet een medicatie ontslagplan opgesteld worden.  

 Knelpunt: is onze medicatiefiche transparant en komt hij bij de juiste hulpverle-
ners terecht? Op dit moment kunnen we deze fiche nog niet digitaal doorsturen.  

Zal dit in 2015 lukken? Waarschijnlijk niet allemaal. Een aantal stappen zijn al gezet en de 

nodige contacten zijn genomen. We hopen in de toekomst dichter bij een goed uitgewerkte 

transmurale zorg te komen.  


