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Checklist verwijzing klinische opname
ter revalidatie behandeling in Reade
Beste collega,
Hierbij de informatie om te kunnen checken of alle
benodigde gegevens in uw verwijzing aanwezig zijn.
Algemene gegevens
• NAW gegevens (naam, adres, woonplaats, BSN, huisarts en
verzekeringsgegevens).
• Naam van verwijzende ziekenhuis + verpleegafdeling waar cliënt verblijft en
contactgegevens (inclusief telefoon nummer afdeling).
• Graag ook uw eigen mailadres en telefoonnummer waarop u bereikbaar
bent
Verwijsbrief up te loaden
De verwijsbrief dient ten minste onderstaande elementen
te bevatten. Eventueel kunnen we u smart phrases
aanbieden om te integreren in uw eigen EPD
• Diagnose, datum en beloop in ziekenhuis
• Premorbide niveau van functioneren
• Huidige medicatie (met speciale aandacht voor intraveneuze medicatie) en
intoxicaties
• Relevante voorgeschiedenis
• Huidig niveau van functioneren:
- Leren en toepassen van kennis
- Algemene taken en eisen
- Communicatie
- Mobiliteit
- Zelfverzorging
- Huishouden
- Tussenmenselijke interacties en relaties
- Belangrijke levensgebieden
- Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven
• Lichamelijk onderzoek
• Indicatie MSR met leerdoelen voor de klinische opname
• Belastbaarheid en trainbaarheid met bevindingen en conclusies
therapeuten in ziekenhuis (bijv. van MDO), inclusief beperkingen in
belasting van fracturen
• Verwachte ontslagdatum
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Aanvullend indien van toepassing:
• Indien sprake van medisch specialistische (verpleegkundige) handelingen
denk dan aan canules, drains, infusen, wonden etc, isolatie voorschriften,
vrijheid beperkende maatregelen, daarover graag even overleg met opname
coördinator
• Indien sprake van psychiatrische problematiek, dan graag
samenvatting/beleid psychiatrie consult, signaleringsplan bij suïcidaliteit/na
TS en concreet afspraken ten aanzien van vervolg psychiatrische
behandeling ten tijde van klinische opname, inclusief contactgegevens
FACT team of behandelend psychiater/ SPVer
Contra-indicaties voor klinische opname in Reade:
• Co-morbiditeit die zorg elders behoeft (actuele verslaving problematiek,
psychiatrische instabiliteit, medische instabiliteit en ernstige
gedragsstoornissen)
• Onvoldoende fysieke belastbaarheid (<2 dd 2uur opzitten, uitgebreide
wondproblematiek)
• Levensverwachting korter dan 2 jaar
• Ernstige discrepantie met revalidatiedoelstelling (euthanasie wens,
gebleken gebrek aan motivatie)
• Continue infuus (min 3 dd 2 uur infuusvrij)
• Onverzekerd zijn
• Geen vaste woon- of verblijfplaats
Vervolg
Om het opnameproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, is up to date
informatie van zowel verplegend als therapeutisch personeel (inclusief de reeds
afgenomen klinimetrie) een welkome aanvulling. Indien er twijfels zijn over de
belastbaarheid van cliënt of juiste aansluiting van aanbod van Reade met de
doelen of andere factoren die sterk van invloed kunnen zijn op het verblijf in
Reade, dan verzoeken we u telefonisch contact met ons op te nemen. Als het een
onbehuisde of onverzekerde cliënt betreft kan er op aanvraag een handleiding
gestuurd worden met stappen die genomen dienen te worden om alsnog voor
klinische opname in aanmerking te komen.
Contactgegevens
Heeft u een vraag over uw verwijzing of wilt u iemand van het opnamebureau
spreken?
•
•
•

Opname coördinator: T. (06) 1312 2770
Verwijzerslijn: T. (020) 242 1100
opname@reade.nl
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