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Overdracht in CVA-ketenzorg  

Achtergrond en doel onderzoek 
Een vergrijzende bevolking, veranderende levensstijlen en hogere ziektekosten zetten 

gezondheidszorgsystemen onder druk. Zorgorganisaties worden geconfronteerd met een 

snelgroeiend aantal patiënten, die ook in toenemende mate complexe co-morbiditeiten en chronische 

aandoeningen ervaren. De wisselwerking tussen zorgafdelingen en organisaties wordt daarom steeds 

belangrijker, waardoor de frequentie, het belang, maar ook de complexiteit van een klinische 

zorgoverdracht toeneemt. Een optimale klinische overdracht bestaat uit effectieve informatie-

uitwisseling, communicatie en coördinatie tussen de zendende en ontvangende zorgprofessional. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat kwalitatief suboptimale zorgoverdrachten bij ontslag uit het 

ziekenhuis de voortzetting van de patiëntenzorg in de gemeenschap belemmeren en kunnen leiden 

tot verminderde patiënt veiligheid en verhoogde kans op heropname in het ziekenhuis. Het doel van 

dit onderzoek is het in kaart brengen van de percepties van verschillende zorgprofessionals met 

betrekking tot de ervaren uitdagingen tijdens overdrachtsprocessen van patiënten na ontslag uit het 

ziekenhuis.  

Methode 
 Het onderzoek heeft een kwalitatief karakter en is uitgevoerd in een regionale CVA-zorgketen. 

De behandeling van de gevolgen van een CVA is vaak complex en vraagt om inzet van meerdere 

zorginstellingen en disciplines. Deze CVA zorgketen is een samenwerkingsverband tussen verschillende 

regionale zorgaanbieders met als doel om de zorg en revalidatie voor CVA patiënten zo goed mogelijk 

op elkaar aan te laten sluiten. Hiervoor is een effectieve zorgoverdracht van groot belang. In totaal 

hebben er 22 semigestructureerde interview gesprekken plaatsgevonden met verschillende 

zorgprofessionals in het ziekenhuis, revalidatie instellingen, verpleeghuizen en thuiszorg 

(verpleegkundigen, huisartsen, revalidatie specialisten etc.).  

Resultaten  
 De bevindingen uit deze studie geven aan dat, ondanks de inspanningen en beste bedoelingen 

van de betrokken zorgprofessionals, overdrachtsprocessen van CVA-patiënten bij ontslag uit het 

ziekenhuis niet altijd optimaal en effectief verlopen. Overdrachten zijn soms niet op tijd (of helemaal 

niet aanwezig), compleet, uitgebreid, duidelijk, up-to-date en relevant. Overdrachtsdocumenten 

bevatten niet structureel dezelfde of relevante inhoud (sommige vakken worden weggelaten) of zijn 

niet gedetailleerd ingevuld. Bovendien worden de medische status en zorgbehoeften van patiënten 

niet altijd vooraf goed gecommuniceerd of weerspiegelen ze niet de huidige situatie bij aankomst van 

de patiënt. Medische ontslagbrieven bevatten niet altijd een begrijpelijke taal vanwege het gebruik 

van afkortingen en complexe medische termen. Verder komen er wel eens informatie inconsistenties 

voor tussen de overdrachten van verschillende disciplines, wat voor verwarring zorgt (bijv. 

inconsistente informatie over voeding in de verpleegkundige overdracht en de overdracht van 

logopedisten). Vooral informatie-uitwisseling over medicatie vereist extra aandacht om fouten te 

voorkomen. Dit komt doordat medicatielijsten op verschillende manieren of via verschillende 

documenten wordt overgedragen. Opvallend is dat zorgprofessionals in het ziekenhuis weinig kennis 

hebben over de kwaliteit van de gegeven overdracht (voldoet het op dit moment/deze manier aan de 

verwachtingen en behoeften van ontvangende zorgprofessional ja/nee?). Als gevolg van ineffectieve 

zorgoverdrachten zijn zorgverleners in de gemeenschap niet altijd in staat om hun werk goed uit te 

voeren en de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Bovendien moet er veel tijd worden 

geïnvesteerd in het verkrijgen van de juiste informatie, het oplossen van problemen en het regelen 

van de vereiste zorg op het laatste moment. Dit gaat allemaal ten koste van directe patiëntenzorg en 

geeft zorgverleners een gevoel van onprofessionaliteit jegens de patiënt en naasten.  
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Er bestaan een aantal contextuele factoren op verschillende niveaus die bijdragen aan de suboptimale overdrachtsprocessen van CVA-patiënten bij 

ontslag uit het ziekenhuis, welke ook door de deelnemende zorgprofessionals worden als belemmerend worden ervaren. Deze worden weergegeven in 

onderstaande figuur (ZZP = ziekenhuis-zorgprofessionals, GZP = gemeenschaps-zorgprofessionals). 

 

 
Contextuele factoren 

Individueel niveau 

• Gebrek aan motivatie van ZZP’s om prioriteit te 
geven aan administratieve overdrachtstaken.  

• Gebrek aan kennis van ZZP’s over het ‘waarom’, 
‘wat’ en ‘hoe’ van overdrachten. 

• Gebrek aan bewustzijn van de verstrekte 
overdrachtsinformatie (‘is het duidelijk voor de 
ontvangende zorgprofessional?’).  
 

Interpersoonlijk niveau 

• Gebrek aan structurele feedbackmogelijkheden 
tussen ZZP’s en GZP’s.  

• (Verhoogde) interne focus van ZZP's 

• Gebrek aan een collaboratieve houding. 

• Gebrek aan kennis en begrip met de organisatie, 
verwachtingen en behoeften van GZP’s. 

• (Fysieke) afstand en gebrek aan goede 
professionele/onderlinge relaties. 
 

Organisatorisch niveau 

• Gebrek aan middelen (voornamelijk tijd en 
personeel) in ziekenhuizen. 

• Gebrek aan personeelscontinuïteit in het 
ziekenhuis. 

• Slechte toegankelijkheid van ZZP’s 
 

Technisch niveau 

• Gebrek aan een gedeeld datasysteem  

• Nieuwe privacy wet- en regelgeving 

• Gestandaardiseerde overdrachtsformulieren 
geven te weinig begeleiding.  

Performance  

Suboptimale informatie-uitwisseling, 
communicatie en coördinatie tussen ZZP's 
en GZP’s: 

• Niet altijd beschikbaar, tijdig, 
volledig, relevant, uitgebreid, up-
to-date. 

 
Kan leiden tot: 

→ Niet- of slecht geïnformeerde 
zorgverleners 

→ Belemmerde interactie en 
verschillende voorkeuren voor 
communicatie 

→ Slechte ontslagplanning/ 
organisatie van nazorg 

 
Ervaren uitdagingen en belemmeringen 
tijdens overdrachtsprocessen bij ontslag 
uit het ziekenhuis blijven vaak 
onuitgesproken waardoor mogelijke 
kansen voor verbetering worden gemist. 

Kwaliteit van zorg 

Continuïteit van patiëntenzorg wordt 
belemmerd als gevolg van ineffectieve 
informatie-uitwisseling, communicatie en 
coördinatie tijdens klinische 
overdrachtsprocessen bij ontslag uit het 
ziekenhuis. 
 
Kan leiden tot: 

→ Misverstanden en 
ontevredenheid 

→ Voorkombare bijwerkingen (of 
zelfs sterfgevallen) 

→ Ongeplande poliklinische 
bezoeken of re-hospitalisaties 
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Conclusie  
De diverse zorgprofessionals die betrokken zijn bij de overdracht van CVA-patiënten na 

ziekenhuisopname hebben verschillende percepties op het overdrachtsproces zelf, de kwaliteit en de 

ervaren uitdagingen/knelpunten. Er is veelal een gebrek aan gemeenschappelijke opvattingen, 

gedeelde kennis (over competenties, verwachtingen en behoeften) en ‘samenwerkingscultuur’. 

Zorgprofessionals in het ziekenhuis hebben een hoge interne focus en verwijzen vaak naar factoren op 

organisatorisch niveau die het verstrekken van een optimale zorgoverdracht belemmeren. Volgens 

zorgprofessionals in de gemeenschap spelen factoren op interpersoonlijk niveau ook een grote rol. 

Gedragsveranderingen kunnen echter alleen worden bereikt wanneer ervaren barrières op 

organisatieniveau worden aangepakt, omdat de resultaten suggereren dat beide domeinen met elkaar 

verweven zijn. Veranderingen op organisatieniveau liggen echter buiten de directe invloed van de 

meeste zorgverleners en vereisen daarom managementinspanningen. 

Aanbevelingen  
Het besef dat overdrachtsprocessen in hoge mate stakeholder- en contextgevoelig zijn, in 

plaats van alleen een statisch proces voor het overbrengen van patiëntgegevens, is van groot belang 

voor het aanpakken van suboptimale zorgoverdrachten van CVA-patiënten bij ontslag uit het 

ziekenhuis. Alle betrokken zorgprofessionals moeten het belang van een goede overdracht meer inzien 

met als doel om gezamenlijk de continuïteit en veiligheid van patiëntenzorg te waarborgen. Op basis 

van de resultaten uit deze studie worden er verschillende aanbevelingen gedaan m.b.t. de coördinatie 

en afstemming van overdrachten op afdelingen en tussen organisaties/zorgprofessionals.  

• Focus (middels bijv. overleg bijeenkomsten) op het verbeteren van interacties, een 
collaboratieve houding en versterken van onderlinge relaties tussen zorgverleners in het 
ziekenhuis en in de gemeenschap. Het is belangrijk dat zorgprofessionals meer kennis krijgen 
over elkaars werkzaamheden (bijv. vaardigheden, competenties en mogelijkheden). 
Bovendien moeten de verwachtingen en behoeften van de nazorg worden besproken om tot 
wederzijdse overeenstemming en overdrachtsafspraken te komen. Minder ‘werken op 
eilandjes’ en meer ‘bij elkaar in de keuken kijken’.  

• Zorgprofessionals kunnen elkaar op dit moment soms moeilijk vinden voor vragen of 
zogenaamde ‘closed-loop’ communicatie door beperkte toegankelijkheid/bereikbaarheid of 
contactmogelijkheden. Hierdoor blijven problemen en feedback veelal onbesproken waardoor 
kansen voor verbetering worden gemist.  Vaste meldpunt(en)/aanspreekpunt(en) waar 
problemen m.b.t. overdrachtszaken kunnen worden gemeld en besproken zou kunnen helpen. 
Zorgprofessionals gaven aan dat de ketencoördinator een belangrijke overkoepelende rol 
heeft binnen de CVA keten. 

• Resultaten toonden aan dat kennis en vaardigheden van zorgprofessionals m.b.t. het geven 
van een optimale overdracht soms ontbreekt. Overdrachtspraktijken worden momenteel vaak 
niet op een gestructureerde manier onderwezen met de verwachting dat het impliciet wordt 
(aan)geleerd. Meer educatie en training is belangrijk voor de nodige 
begeleiding/ondersteuning bij het overdragen van patiënten en bijbehorende informatie. Het 
is belangrijk dat zorgprofessionals bewust zijn van de impact van hun eigen denken en 
handelen tijdens overdrachten op de kwaliteit en veiligheid van patiënten. Het geven van 
voorbeelden uit de praktijk of ‘best practices’ gerelateerd aan patiëntveiligheid en efficiëntie 
kan hieraan bijdragen. 

• Huidige gestandaardiseerde overdrachtsformulieren die op dit moment worden gebruikt 
voor het schrijven van overdrachtsrapporten moeten worden geëvalueerd in samenwerking 
met de verschillende zorgprofessionals. De toegevoegde waarde van een gestandaardiseerd 
overdrachtsformulier is sterk afhankelijk van de opgenomen inhoudscategorieën en de 
persoon die het invult. Soms worden er complete en relevante rapporten overgedragen (alle 
vakken ingevuld), terwijl soms relevante informatie wordt weglaten (vakken verwijderen). 
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Andere problemen met het gebruik van gestandaardiseerde formulieren zijn dat er geen 
uniformiteit bestaat tussen ziekenhuizen, dat ze niet altijd relevante inhoud voor de ontvanger 
bevatten en dat de formulieren vaak niet voldoende richtlijnen bieden bij het geven van 
uitgebreide informatie. Bovendien moeten overdrachtsprocessen binnen 
ziekenhuisafdelingen meer worden gestandaardiseerd en geprotocolleerd. ‘De map’ van het 
Martini ziekenhuis (die alle overdrachtsdocumenten van verschillende disciplines bevat, 
gecoördineerd door verpleegkundigen) wordt erg op prijs gesteld door zorgprofessionals in de 
gemeenschap. In het UMCG worden de discipline specifieke overdrachten in mindere mate 
gecoördineerd, wat vaker leidt tot incomplete informatieoverdracht. Het gezamenlijk 
vaststellen van een bepaald standaardisatieniveau kan zorgprofessionals meer vertrouwen 
geven in het aankaarten van overdracht gerelateerde problemen.   
 

 
 

 

 

  
 
 


