
Warme Overdracht Zachte Landing 
 
Warme Overdracht, Zachte Landing (WOZL) is een traject waarbij wordt geprobeerd de overgang 
van thuis naar wonen in een verpleeghuis zo soepel mogelijk te laten verlopen. Simone Witlox, 
zorgbemiddelaar, is betrokken bij dit traject en vertelt hoe het werkt bij Brentano. 

Samen met organisaties binnen Amstelland en Meerlanden werd in 2019 gestart met een pilot 
om nieuwe bewoners zo prettig mogelijk te laten wennen aan hun nieuwe ‘thuis’. ‘Vooral voor 
mensen met bijvoorbeeld dementie, voor wie het allemaal moeilijker te begrijpen is, is het 
belangrijk dat de overgang zo makkelijk mogelijk gaat.’ 

  

Hoe werkt WOZL? 

‘We hebben gekeken naar: hoe kunnen we, voor de cliënt bekende gezichten, meenemen naar de 
nieuwe situatie (het wonen in een verpleeghuis). En andersom: hoe kunnen we nieuwe gezichten 
alvast integreren in de oude situatie (de thuissituatie)? De zorgbemiddelaar heeft de cliënt al in 
beeld op het moment dat deze op de wachtlijsten komen. De cliënt is dan vaak al bekend bij de 
wijkverpleging of casemanager.’ 

Als de cliënt bijna aan de beurt is, kan de EVV-er samen met de activiteitenbegeleider een 
huisbezoek brengen aan de cliënt. Zij voeren alvast ‘het goede gesprek’ met de cliënt. ‘Dit wordt 
met name bij de familie als prettig ervaren!’ Ook vraagt zorgbemiddeling of familieleden alvast 
een account willen aanmaken voor het woonzorgdossier. ‘De familie kan als de cliënt bij Brentano 
komt wonen, direct in het woonzorgdossier kijken. Ook vult de familie de rubrieken ‘Dit is mijn 
leven’ en ‘zo wil ik het graag’ in. Ze kunnen dan beschrijven hoe de cliënt is, wat de cliënt leuk 
vindt om te doen, graag eet, enzovoort.’ 

‘Zorgbemiddeling koppelt de cliënt alvast aan de afdeling waar de cliënt komt te wonen, zodat de 
afdeling de cliënt alvast leert kennen. Cliënten kunnen op hun toekomstige woonlocatie alvast 
wat activiteiten gaan bijwonen. De wijkverpleging schrijft ook alvast een overdracht en kan 
eventueel, wanneer de client bij Brentano is komen wonen, nog een paar keer op bezoek komen. 
‘Zo blijft de cliënt bekende gezichten zien en kunnen zij de zorgroutine voortzetten en warm 
overdragen.’ 

Ook op administratief gebied gebeurt er veel. ‘Zorgbemiddeling vraagt vooraf alvast de medische 
gegevens en de medicatielijst op bij de huisarts. Bovendien zorgt een schriftelijke overdracht van 
de casemanager en wijkverpleegkundige ervoor dat de afdeling op basis van deze gegevens veel 
makkelijker en sneller het zorgplan op kan stellen.’ 

  

Hoe gaat het geïmplementeerd worden binnen de teams? 

‘ Er ligt een procesbeschrijving die, na uitleg, gevolgd kan worden door de betreffende afdelingen 
en wijkverpleegkundigen.’ 

  

Wat kun jij hiermee? 

‘Cliënten in de pilot waren blij dat de wijkverpleegkundige op bezoek kwam en nog zorg 
verleende, nadat zij bij Brentano in huis zijn komen wonen. Afdelingen hebben er profijt van dat ze 



sneller kunnen schakelen. Ze kennen de cliënt al goed door de informatie die zij vooraf krijgen en 
kunnen zo sneller inspelen op de behoeftes van de cliënt. Bovendien kunnen medewerkers eerder 
en sneller een zorgplan opstellen.’ 

  

Wat heb je nodig om Warme Overdracht, Zachte Landing toe te passen? 

‘Een actieve houding van alle betrokken partijen is wenselijk. Belangrijk is ook een goede 
samenwerking met elkaar, zodat alles zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd. Als de 
wijkverpleegkundige bijvoorbeeld actief contact legt met een afdeling, maar geen reactie krijgt, 
dan loopt een overdracht minder goed. En dat is een gemiste kans!’ 

  

Werkt het? 

‘Nieuwe bewoners hebben hier zeker profijt van. Families in de pilot gaven aan dat ze merkten dat 
de cliënt prettig was komen wonen. Met name het huisbezoek werd als prettig ervaren. In de 
praktijk hopen we dat nu ook te gaan merken aan reacties van families en de cliënt.’ 

  

Handige tips! 

‘Wees creatief en bedenk zelf wat je de cliënt vooraf kunt bieden! Je kunt als afdeling ook 
andersom denken en als nieuw gezicht eens gaan kijken naar de zorg die de wijk bij de client in 
de thuissituatie biedt! Als we met z’n allen actief en creatief blijven meedenken, dan komt dat een 
prettig opname en verblijf van een client zeker ten goede! En is dat ook winst voor de kwaliteit 
van Brentano!’ 
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