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TRANSFERVERPLEEGKUNDIGE 
 

 
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie 

over de transferverpleegkundige. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te 

lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op 

deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts of de transferver-

pleegkundige aan u worden meegedeeld. 

 
 
Algemeen 
Bij een opname, poliklinische behande-
ling of bezoek aan de Spoedpost van het 
Spijkenisse Medisch Centrum heeft u 
medische en verpleegkundige zorg nodig. 
 
Het kan voorkomen dat u na de zieken-
huisopname of (poliklinische) behande-
ling nog (thuis)zorg of hulpmiddelen 
nodig heeft. Soms blijkt een ontslag naar 
huis tijdelijk niet mogelijk en moet u 
worden opgenomen in een zorgvoorzie-
ning of revalidatiecentrum. 
Om uw ontslag naar huis of elders te 
begeleiden, kunt u een beroep doen op 
de transferverpleegkundige. 
 
Wat kan de transferverpleegkundige 
voor u betekenen 
Bij het opname- of intakegesprek be-
spreekt de verpleegkundige uw thuis-
situatie met u. Wanneer u al (thuis)zorg 
heeft of als u inschat dat u na de opname 
(thuis)zorg of hulpmiddelen nodig heeft, 
dan is het van belang dat u dit tijdens het 
gesprek doorgeeft.  
 

Tevens kunt u aangeven of de thuissitua-
tie vóór de opname al problematisch is. 
Wanneer dit zo is, zal de verpleegkun-
dige contact opnemen met de transfer-
verpleegkundige. 
 
De transferverpleegkundige begeleidt uw 
ontslag. Voor thuiszorg of opname in een 
zorgvoorziening heeft u een schriftelijke 
verklaring, een zogenaamde indicatie, 
nodig. De transferverpleegkundige regelt 
dit voor u. Ook kan de transferverpleeg-
kundige welzijnsvoorzieningen, zoals 
maaltijden en persoonsalarmering, voor u 
regelen.  
 
Als blijkt dat u na de ziekenhuisopname 
een vernevelaar, een zuurstofapparaat of 
andere artikelen nodig heeft, dan vraagt 
de transferverpleegkundige de machti-
ging van uw zorgverzekeraar voor u aan  
die hiervoor nodig is. 
 
Voor wie 
De transferverpleegkundige is er voor alle 
patiënten die in het Spijkenisse Medisch 
Centrum worden behandeld (klinisch, 
poliklinisch of op de Spoedpost). 
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Bereikbaarheid  
transferverpleegkundige 
Mocht u begeleiding van de transferver-
pleegkundige nodig hebben dan kunt u 
dit vóór of tijdens uw ziekenhuisopname 
of behandeling aangeven. Een verwijzing 
is niet noodzakelijk. U kunt zelf of via de 
verpleegkundige van de afdeling, polikli-
niek of Spoedpost contact opnemen met 
de transferverpleegkundige.  
 

De transferverpleegkundige bezoekt u 
tevens op de verpleegafdeling. 
 

Tot slot 
Wanneer u op de opnamelijst voor opera-
tie of behandeling bent geplaatst en u 
heeft vragen over de zorg na uw ontslag, 
neemt u dan gerust contact op met de 
transferverpleegkundige. Zij is telefonisch 
bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag van 
08.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer 
(0181) 65 81 34 of via mailadres 
transferverpleegkundigen@spijkenissemc.nl.  
 

Als u bij uw ontslag uit het ziekenhuis 
geen thuiszorg nodig heeft, maar op enig 
moment wel behoefte heeft aan informa-
tie of contact, kunt u ook contact opne-
men met de transferverpleegkundige. 

Zij kan u informeren over zorgaanbieders 
in uw buurt of zorg voor u aanvragen. 
 

Indien u na het lezen van deze algemene 
informatie nog vragen hebt, neemt u dan 
gerust contact op met de transferver-
pleegkundige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij maken u er op attent, dat vergoeding 
van de kosten voor onderzoek of behan-
deling in het Spijkenisse Medisch 
Centrum afhankelijk is van uw zorgverze-
keraar en de zorgpolis die u heeft afge-
sloten. Om verrassingen te voorkomen 
adviseren wij u contact op te nemen met 
uw zorgverzekeraar om na te gaan in 
hoeverre de kosten voor u worden 
vergoed.  
 
Meer informatie leest u in de folder 
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op 
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht  > 
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar 
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.  
 
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl. 
Deze website biedt informatie over de 
zorgnota en de zorgkosten in het alge-
meen, geeft antwoord op veel gestelde 
vragen en geeft aan waar u met welke 
vraag terecht kunt. 
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