
Buiten kantoortijden (maandag t/m vrijdag, van 17.00 tot 21.00 uur):
Gedurende de pilot worden de Spoedeisende hulp afdelingen van Franciscus 
Gasthuis & Vlietland en het Maasstad ziekenhuis, evenals de hieraan verbonden 
huisartsenposten, ondersteund (in de avonduren) door 
transferverpleegkundigen bij indicatiestelling en het organiseren van zorg  (zie 
stroomschema: proces regelen plaats in VVT van 17.00 tot 21.00 uur):

Verwijshulp. Rotterdam Noord
Een transferverpleegkundige van de afdeling Transferpunt van Franciscus 
Gasthuis & Vlietland coördineert de zorg. Verwijshulp. Rotterdam Noord is 
gedurende de pilot alleen bestemd voor de huisartsen verbonden aan de HAP bij 
Franciscus Gasthuis en de SEH.
Telefoonnummer: 010 461 69 99

Verwijshulp. Rotterdam Zuid
Een transferverpleegkundige van Bureau Nazorg van het Maasstad Ziekenhuis 
coördineert de zorg. Verwijshulp. Rotterdam Zuid is gedurende de pilot alleen 
bestemd voor de huisartsen verbonden aan de HAP bij het Maasstad ziekenhuis 
en de SEH. 
Telefoonnummer: 010 291 29 75

De dienstdoende transferverpleegkundige stelt in samenspraak met u de 
indicatie voor een passend zorgtraject op. Vervolgens probeert de 
transferverpleegkundige een passende plaats bij een VVT-instelling binnen de 
regio te organiseren. 

U wordt door de transferverpleegkundige geïnformeerd naar welke 
zorgaanbieder uw patiënt is uitgeplaatst en met welke indicatie. U bent 
verantwoordelijk voor de medische- en medicatie overdracht. Deze moet aan de 
patiënt/mantelzorger worden meegegeven of veilig digitaal verstuurd worden 
naar de ontvangende zorgaanbieder. 



Ja Nee

Transferverpleegkundige 
vraagt gegevens a.d.h.v. ELV-
formulier telefonisch en ook, 

indien mogelijk, bezoekt 
patiënt op de HAP.

Patiënt ontvangt geen 
na-/vervolgzorg 
geregeld vanuit 

Verwijshulp.Rotterdam

Regelen plaats tussen 
17.00 – 21.00 uur 

(maan- t/m vrijdag)

Huisarts / HAP: regelen plaats in VVT 
(Tussen 17.00 en 21.00 uur)

Is na-/ vervolg
zorg nodig?

Transferverpleegkundige 
belt de zorgaanbieder die 
volgens Verwijshulp een 

passende plaats vrij 
heeft.

Nee

ELV- formulier
(zie www.verwijshulp.nl)

Plaats geregeld bij VVT

Huisarts/Hap belt 
Verwijshulp.Rotterdam
Noord: 010-461 69 99
Zuid: 010-291 29 75

- Episodelijst
- Medicatieoverzicht

Huisarts/HAP verstuurt 
episodelijst en 

medicatieoverzicht via 
zorgmail/beveiligde mail 

naar Verwijshulp.Rotterdam 

Transferverpleegkundige 
kijkt op Verwijshulp of er 

een passende plaats is 
voor gestelde indicatie.

Juiste indicatie en 
passende plaats?

Ja

Transferverpleegkundige stuurt 
ingevulde ELV-formulier, 

episodelijst en 
medicatieoverzicht via zorgmail/

beveiligde mail naar 
zorgaanbieder.

Opname:
Actie: 

ziekenhuis

Huisarts/HAP:
Opname ziekenhuis 

of
 na-/vervolgzorg volgende dag 

regelen en inzetten?

Ja Nee

Opname 
volgende dag 

VVT

Transferverpleegkundige stuurt 
via zorgmail/beveiligde mail 

naar de verwijzer ingevulde ELV-
formulier met gegevens over 

plaatsing en indicatie.

HAP Huisarts

HAP stuurt (beveiligd) 
patiëntgegevens door 

naar eigen huisarts 
van de patiënt

Ontslagvervoer 
regelen:

Eigen vervoer – 
Ambulance – 

Zorgambulance – taxi 
– Rode Kruis – Zorg 

op Maat.
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