
Betrokken COPD-patiënten, 
zorg waar dat nodig is, 
voorkomen van opnames 

en versterkte samenwerking 
tussen zorgverleners: dat 
zijn de doelen van het 
‘Transmuraal Zorgpad’, een 
moeilijk woord voor een 
persoonlijk patiëntendossier dat 
zorgvuldig wordt samengesteld 
voor patiënten met met een 
chronische longziekte (COPD) 
en de betrokken zorgverleners. 
MC Slotervaart werkt nu 
ruim een kwartaal met dit 
zorgpad en is trots op de 
eerste resultaten. ‘Patiënten 
hebben nu veel meer zicht op 
hun zorg,’ vat Coördinerend 
Longverpleegkundige Esther 
Beemsterboer samen. 

Het transmuraal zorgpad is een 
map met gegevens over en voor 
de COPD-patiënt. Deze bevat 
niet alleen informatie over de 
ziekte COPD, maar ook het 
persoonlijke zorgplan met alle 
afspraken en contactgegevens 
van de betrokken zorgverleners. 
Daarnaast zit er een zogenaamd 
‘Longaanval Actieplan’ in. In 
dit stappenplan staat precies 
beschreven wat de patiënt 
zelf kan doen indien een 
longaanval optreedt. Hierdoor 
kan regelmatig worden 
voorkomen dat patiënten naar 
het ziekenhuis moeten voor 
opname omdat ze zelf goed 
weten hoe ze kunnen handelen. 
Als er toch een opname 
plaatsvindt, wordt het zorgpad 
opgesteld voor de eerstvolgende 
vijf dagen. ‘Voorheen had 
de patiënt met een opname 
geen idee wat hem te wachten 

stond,’ vervolgt Esther. ‘Nu 
stellen we samen de doelen op 
en plannen de afspraken van 
eventuele onderzoeken in. Zo 

weet de patiënt al van te voren 
wat er gaat gebeuren.’ Voor 
patiënten kan het niet alleen 
beangstigend zijn als ze plots 
worden opgenomen, maar net 
zo spannend als ze plots naar 

huis mogen. ‘Daarom maken we 
goede afspraken onder welke 
voorwaarden een patiënt naar 
huis kan gaan,’ vervolgt Esther. 
‘Dan komt dat moment niet 
meer onverwacht.’ 

Het overzicht voor de patiënt 
is een belangrijk voordeel van 
het zorgpad. Daarnaast geeft 
de map inzicht in de stand van 
zaken voor de overige betrokken 
zorgverleners. ‘Ook de huisarts, 
de diëtiste of fysiotherapeut 
heeft toegang tot de inhoud van 
dit pad,’ vertelt Esther. ‘Door de 

directe onderlinge communicatie 
is bij alle partijen bekend welke 
zorg er al verleend is en is 
passende ondersteuning snel te 
realiseren.’

Voor de patiënt wordt de zorg 
beter, voor longverpleegkundige 
Esther Beemsterboer wordt de 
zorg leuker: ‘Hoe fi jn is het als 
de patiënt echt centraal staat 
in zijn eigen zorg?,’ besluit zij. 
‘Met het transmuraal zorgpad 
kunnen we de passende zorg 
bieden die wij in MC Slotervaart 
zo belangrijk vinden.’ 

MC Slotervaart
         Uw ziekenhuis!

We moeten Zeker weten! wie u bent. Neem bij elk ziekenhuisbezoek uw patiëntenpas, 
een geldig identiteitsbewijs en een actueel medicatieoverzicht mee. Dit geldt ook voor kinderen. 

De medewerker van het ziekenhuis controleert uw pas voor uw eigen patiëntveiligheid. 
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MC Slotervaart is vanaf heden te volgen op Instagram! 
Iedere week laat een andere afdeling zien wat er 
achter de schermen allemaal gebeurd. Benieuwd? 
Volg ons dan via #mcslotervaart.

Sinds kort is MC Slotervaart zichtbaar op AT5. 
Aan de hand van maar liefst 5 korte fi lmpjes 
leggen wij aan onze patiënten uit hoe de zorg 
in het ziekenhuis is georganiseerd. De fi lmpjes 
zijn tevens terug te vinden op het youtube 
kanaal van MC Slotervaart. 

Coördinerend Longverpleegkundige Esther Beemsterboer met Longarts Martijn Kross

Over 
MC Slotervaart
MC Slotervaart is een 
algemeen ziekenhuis dat 
algemene specialistische 
zorg verleend met als 
speerpunten geriatrie, 
bariatrie, reumatologie en 
slaapstoornissen. Voor deze 
bijzondere functies trekt 
MC Slotervaart patiënten 
uit het hele land aan.

U kiest zelf
Welke verwijzing u ook 
krijgt van uw huisarts. 
U kiest zelf naar welk 
ziekenhuis u gaat. 
MC Slotervaart accepteert 
elke soort verwijzing. 
Bijvoorbeeld voor bloed
prikken, een röntgen-
onderzoek, een functie-
onderzoek of voor het 
spreekuur van een medisch 
specialist.

Voordelen
MC Slotervaart biedt u 
veel voordelen. Dichtbij, 
nauwelijks wachttijden 
en alle voorkomende 
ziekenhuiszorg binnen 
handbereik. U wordt 
er goed, veilig en snel 
geholpen in een prettige 
en gastvrije omgeving.

IN HET KORT

MC Slotervaart heeft op 4 juli 2016 van Borstkankervereniging Nederland (BVN) het roze lintje 
ontvangen voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Hiermee voldoet MC Slotervaart aan de hoge 
eisen die BVN stelt aan de borstkankerzorg.

Patiënten kunnen met een verwijzing van 
de huisarts, of van het Bevolkingsonderzoek 
Borstkanker (BOB), iedere werkdag tussen 
08.30 – 11.30 uur inlopen bij de mammapoli van 
MC Slotervaart. De patiënte wordt dan gezien 
door een mamma chirurg en gespecialiseerde 
verpleegkundige. Uitslagen zijn vrijwel altijd 
binnen ongeveer één uur al bekend. 

Roze lintje voor patiëntgerichte 
borstkankerzorg

MC Slotervaart op AT5

Hoe � jn is het als de 

patiënt écht centraal 

staat in zijn eigen zorg?


