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Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. (STZ) is een 
ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio en stimuleert efficiënte 
steun- en zorgnetwerken in de regio Haaglanden zonder merkbare schotten zo 
dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt, afgestemd op de behoefte van 
patiënt en mantelzorger, waarbij de patiënt zoveel mogelijk de regie heeft.  

www.transmuralezorg.nl 

 

Het Netwerk Dementie Haaglanden 
richt zich op professionals uit 
organisaties die zorg en ondersteuning 
bieden aan mensen met (een 
vermoeden van) dementie en diens 
mantelzorger(s). STZ coördineert het 
netwerk dementie voor de regio 
Haaglanden. 
 
 

De Visie van Netwerk Dementie Haaglanden is het bieden van goede en 
toegankelijke dementiezorg, zonder merkbare schotten, zo dicht mogelijk bij 
de woonomgeving van de patiënt, afgestemd op de behoefte van de patiënt en 
de mantelzorger, waarbij de patiënt zo veel mogelijk de regie heeft.  
Binnen deze visie is een belangrijk uitgangspunt meer focus op de mens met 
dementie en minder op de patiënt met dementie. 
 
De 10 centrale bewegingen als basis voor de visie van Netwerk Dementie Haaglanden 
 

1. Patiënt in the lead 
2. Van 2e lijnszorg naar netwerkzorg 
3. Aandacht voor positieve gezondheid 
4. Van acute- of crisiszorg naar preventie 

en vroegsignalering 
5. Goede samenhang tussen fasen van 

dementiezorg 
 

6. Integrale informatie 
7. Voldoende personeel in zorg 
8. Onafhankelijk functionerende 

casemanager 
9. Generalistisch waar het kan, 

specialistisch waar het moet 
10. Mantelzorger speelt cruciale rol in goede 

zorg 
 

Het Meerjarenplan 2018-2022 van Netwerk Dementie Haaglanden is een uiteenzetting van activiteiten 
die in de periode van 2018-2022 worden ingezet om hoofd te bieden aan de 10 centrale bewegingen, 
en de visie te realiseren. Deze activiteiten worden hierna in deze publieksversie per fase weergegeven. 
Op de site van STZ (www.transmuralezorg.nl) is het volledige meerjarenplan te raadplegen voor 
aanvullende informatie.  



 

 

 


