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Transferbureau ZGT
Voor zorg na ziekenhuisopname
Het transferbureau regelt voor u de zorg na ontslag uit het ziekenhuis. Bijvoorbeeld
thuiszorg of een kort- of langdurend verblijf in een zorginstelling.

Dan schakelt de afdelingsverpleegkundige het
transferburo in. Dit gaat in overleg met u.
Het transferbureau regelt de zorg na ontslag
uit het ziekenhuis. Uw thuissituatie heeft
invloed op het beroep dat u op zorg kunt
doen. Van eventuele partners, huisgenoten of
kinderen wordt ook verwacht dat zij taken op
zich nemen. Heeft u hier vragen over? Stel
deze gerust aan de verpleegkundige van het
transferbureau.

Het transfergesprek?

Wij komen bij u langs op de afdeling om
samen met u te inventariseren welke zorg u
nodig heeft.
Uitgangspunt is dat wij het transfergesprek
met ú als patiënt doen. Als telefonisch contact
met/of aanwezigheid van uw contactpersoon
hierbij noodzakelijk is, zal de
afdelingsverpleegkundige dat aan het
transferbureau doorgeven.
Tevens doen wij een aanvraag en zorgadvies
voor verpleeghuiszorg naar het CIZ (Centrum
Indicatiestelling Zorg), een tijdelijk verblijf en
in geval van huishoudelijke hulp (WMO) naar
het zorgloket van uw woongemeente. U krijgt
de definitieve indicatie van het CIZ per brief
thuis.
Voor zorg geldt een eigen bijdrage. Deze
wordt vastgesteld door het CAK (Centraal
Administratie Kantoor) op basis van uw
belastbaar inkomen.

Niet alles is mogelijk

Het is niet altijd mogelijk om de meest ideale
oplossing voor u te realiseren. Dit geldt zowel

voor thuiszorg als voor (tijdelijke) opname in
een verpleeg/verzorgingshuis. De
transferverpleegkundige is afhankelijk van
het aanbod van de instanties die de zorg
leveren. Wel proberen wij altijd het meest
geschikte alternatief voor u te regelen.
Een indicatie voor zorg thuis valt onder de
wijkverpleging. Deze zorg valt onder de
basisverzekering van uw zorgverzekeraar.
Omdat u in het ziekenhuis ligt heeft de
transferverpleegkundige een voorlopig
onderzoek naar uw (on) mogelijkheden
gedaan op het moment u naar huis gaat.
Vervolgens wordt dit advies aan de thuiszorg
gegeven. De thuiszorgorganisatie handelt het
advies verder af.
Uw zorgverzekeraar heeft voor de thuiszorg,
thuiszorgaanbieders gecontracteerd. U dient
zelf contact op te nemen met uw
zorgverzekeraar om na te vragen welke
aanbieders door hen zijn gecontracteerd.
Ten aanzien van eventueel benodigde
huishoudelijke hulp wordt een advies door de
transferverpleegkundige aan uw
woongemeente gedaan in het kader van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(W.M.O.).
Voor de huishoudelijke zorg betaalt u,
inkomensafhankelijk, een eigen bijdrage. Het
CAK (Centraal Administratie Kantoor)
berekent en incasseert de eigen bijdrage
W.M.O.
U krijgt dan ook een rekening thuis waarin uw
eigen bijdrage staat vermeld. Voor meer
informatie kunt kijken op www.hetcak.nl of
bellen met 0800-1925
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Heeft u na ziekenhuisopname zorg
nodig?
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Hoe kunt u het transferbureau
bereiken?

Het transferbureau is telefonisch bereikbaar
via telefoonnummer:
 Locatie Almelo, 088 708 38 15
(ma. t/m vrij. van 8.30 – 16.45 uur).
 Locatie Hengelo, 088 708 56 39
(ma. t/m vrij. 8.30 – 16.30 uur).
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