
 

 

Pitch 

Vereenvoudigen van de overdracht tussen 

zorgaanbieders/professionals 

 

Cliënten in de gehandicaptenzorg gaan net als andere burgers naar het ziekenhuis, de 

tandarts, de fysiotherapeut, de psychiater. Soms wordt deze zorg geboden binnen de 

context van de instelling waar de cliënt verblijft. Maar in veel gevallen wordt die zorg 

geleverd door professionals buiten de eigen instelling. Het betreft dan veelal huisarts, 

apotheek of ziekenhuis. Veel van de gegevens die dan uitgewisseld moeten worden zijn 

voor mensen met een handicap niet anders dan voor mensen zonder handicap. Maar 

soms juist ook wel, bijvoorbeeld als het gegevens betreft over de wijze van bejegening 

die het beste aansluit op de mogelijkheden van de cliënt. Hoe kun je deze cliënt die niet 

begrijpt waarom hij in een CT-scan moet bejegenen op een manier waardoor hij het 

onderzoek wel kan ondergaan? Er worden veel gegevens uitgewisseld of overgedragen 

tussen VGN leden en anderen zorgverleners. Naast gegevens die zich lenen voor 

digitalisering betreft het oor een groot deel informatie die zich moeilijk laat vangen in 

digitalisering.  

 

1. Beschrijf de informatieuitwisseling tussen samenwerkende zorgverleners in het 

betreffende transmurale zorgproces. 

Bij bezoek van een cliënt aan een ziekenhuis wordt een overdracht meegegeven, 

vaak opgesteld door de persoonlijk begeleider. In veel gevallen gaat de begeleider (of 

zijn vertegenwoordiger of een verwant) ook mee met de cliënt. Persoonlijke 

begeleiding is vaak nodig om de gebeurtenissen uit te leggen aan de cliënt op aan 

wijze die hij begrijpt en om informatie te geven over de best passend bejegening van 

de cliënt. (Intermediair tussen cliënt en professional) 

 

2. Welke informatie is relevant voor de patiënt om te ontvangen en om te delen? 

Voor de cliënt is zorginhoudelijke informatie relevant, aangeboden op een manier 

(bijvoorbeeld eenvoudige taal, in beelden, kort, praktisch) die hij begrijpt. Daarnaast 

is van belang dat er informatie wordt gedeeld over gedrag, begripsvermogen van de 

cliënt en dat er informatie wordt gedeeld over de meest passende bejegening 

(bijvoorbeeld op welke manier benader je de cliënt zodat hij gerustgesteld wordt en 

er bloed kan worden afgenomen of een scan kan worden gedaan?) 

 

3. Welke risico’s bestaan er voor de patiënt? 

Geen informatie betekent dat de cliënt niet begrijpt wat er gebeurt en zelf niet in 

staat is om een voor hem belangrijke en bij hem passende beslissing te nemen. 

Verkeerde bejegening kan ertoe bijdragen dat de cliënt uit angst een bepaald 

onderzoek niet wil laten uitvoeren, met als gevolg geen of een onjuiste interventie die 

leidt tot gezondheidsschade i.p.v. gezondheidswinst.  

 

4. Benoem beschikbare relevante veldnormen of richtlijnen en informatiestandaarden 

(over taal en techniek). 

BGZ en Zib’s zijn van belang voor het overdragen van zorginhoudelijke informatie. 

Daarnaast is de verpleegkundige e-Overdracht van belang, zodat de basale medisch-

verpleegkundige gezondheidsinformatie wordt overgedragen. Aanvullend is van 

belang dat er wordt verkend op welke manieren de overdracht van informatie m.b.t. 

bijvoorbeeld bejegening en begripsvermogen het best kan worden georganiseerd. 

Deze gegevens zijn niet of slechts beperkt gestandaardiseerd onder professionals en 



 

 

dus (nog) niet geschikt voor gegevensstandaarden of opnemen als Zib. Het vergt 

onderzoek en nadere analyse om hiervoor de best passende oplossingen te vinden.  


