
Arts bespreekt overplaatsing  

naar een hospice

1

Medicatiebeleid
4

Vervoer
5

Afdelingsverpleegkundige 

/palliatief verpleegkundige schakelt 

transferverpleegkundige in en deze 

stemt af met hospice

2

“Warme” overdrachten medisch en 

verpleegkundig worden geregeld door 

arts en transferverpleegkundige MST
(of indien betrokken de Palliatief 

verpleegkundige MST)

3

Regionale samenwerkingsafspraken
Overdracht van patiënt vanuit Medisch Spectrum Twente naar Hospice Enschede, 
Hospice Haaksbergen of Hospice Holos (Oldenzaal).

Regionale samenwerkingsafspraken - Netwerken Palliatieve Zorg Twente
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Afdelingsverpleegkundige wordt 

betrokken.

Overplaatsing bespreken

Palliatief verpleegkundige wordt zo nodig 

ingeschakeld door medisch specialist, voor 

extra expertise op inhoudelijke vragen.

Patiënt in ziekenhuis heeft slecht nieuws 

gesprek met arts. Levensverwachting is 

korter dan 3 maanden.
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Patiënt/familie mogen voorkeur aangeven 

voor een hospice.

Transferverpleegkundige informeert zich 

over de inhoud van de zorgvraag.

Transferverpleegkundige gaat op zoek 

naar de geschikte plek.

Inschakelen transferverpleegkundige

Transferverpleegkundige stemt af met 

betreffende hospice over zorgvraag en 

ontslagdatum.
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Van medische specialist naar huisarts.

Indien wenselijk van  

afdelingsverpleegkundige naar hospice 

verpleegkundige.

Overdrachten door direct contact:

Van transferverpleegkundige naar  

hospice verpleegkundige.
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Medisch specialist bekijkt welke 

medicatie gesaneerd kan en wat blijft 

voorgeschreven.

Apotheek levert kleine hoeveelheden 

aan het hospice van de recepten van het 

ziekenhuis.

Apotheek krijgt de actuele medicatielijst 

van de huisarts op de dag van opname in 

het hospice.

Bij ontslag in weekend (vrijdagmiddag 

tot en met zondagavond) wordt de 

medicatie meegegeven tot en met 

de eerstvolgende werkdag door de 

afdelingsverpleegkundig; indien niet 
mogelijk, dan vindt de opname de 
eerstvolgende werkdag plaats.

Medisch Specialist draagt aan huisarts 

medicatiebeleid over. Dit wordt in het 

hospice opnieuw bepaald op dag van 

overplaatsing.

Medicatiebeleid 
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Afdelingsverpleegkundige

regelt vervoer naar hospice: familie  

of per ambulance.

Vervoer
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