
Opgesteld op 16 oktober 2018. Meer informatie via info@transmuralezorg.nl.  

In deze factsheet vindt u een overzicht van uitkomsten van de bestuurlijke bijeenkomst op 26 september 

2018 in het kader van het programma Gezond & Gelukkig in Den Haag e.o..  

Dit programma i.o. is een samenwerking tussen de Haagse Zorg– en Welzijn aanbieders (verenigd in Stich-

ting Transmurale Zorg Den Haag e.o.), de LUMC Campus Den Haag en Gemeente Den Haag. 

Aanleiding tot het programma 

Diverse hoofdlijnen akkoorden, de stijgende zorgkosten, de veranderende zorgvraag en een ‘krakende keten’ 

zijn aanleiding voor het programma Gezond & Gelukkig Den Haag e.o. Bestuurders hebben commitment uitge-

sproken voor het programma waarbij samenwerking over de domeinen/muren van de eigen organisatie heen 

centraal staat en de bewoner in Den Haag e.o. het uitgangspunt vormt. 

Programma Gezond & Gelukkig Den Haag e.o. 

Stappen die gezet zijn voorafgaand aan 26 september: 

• Met input van alle betrokken partijen zijn: 

 - Doelgroepen waarop het programma zich zal richten bepaald:  

  kwetsbare ouderen, mensen met hart– en vaatziekten en GGZ cliënten 

 - Knelpunten en onderliggende oorzaken in de keten m.b.t. de doelgroepen geïnventariseerd 

 - Wensen tot verbetering en innovatie m.b.t. de doelgroepen geïnventariseerd 

• Oplossingsrichtingen en bewegingen zijn vervolgens onderverdeeld in 4 thema’s:  

  preventie & vroegsignalering, systeemherziening, arbeidsmarkt & onderwijs en eHealth & ICT  

• Deze thema’s zijn op 26 september besproken aan verschillende thematafels 

Doel van het programma: het verbeteren van de gezondheid van de Haagse populatie, het verbeteren 

van de ervaren kwaliteit van zorg en het verlagen van de zorgkosten per inwoner. 

Vervolgstappen 

• In gesprek met patiënten uit de 3 doelgroepen: welke knelpunten zien zij in de patiëntreis? 

• In gesprek met professionals rond de 3 doelgroepen: welke knelpunten zien zij in de patiëntreis? 

• In gesprek met cliëntenraden: hoe kijken zij tegen het programma Gezond en Gelukkig Den Haag e.o. aan? 

• Governance m.b.t. het programma vaststellen 

• Intentieverklaring opstellen 

• Volgend bestuurlijk overleg vindt plaats op donderdag 13 december 2018 

Zie op de volgende pagina de uitkomsten van de thematafels 
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Doelgroep Doelen Wat is er nodig? 

Kwetsbare ouderen 
die onnodig in een 
crisissituatie belan-
den 

• Crisis voorkomen 

• Terugval voorkomen 

• Zelfredzaamheid bevor-
deren 

  

• Contact tussen huisarts en specialist sneller en laagdrempeliger inrich-
ten zodat specialist makkelijker in eerste lijn kan ‘’opereren’’ en terug-
val kan worden voorkomen 

• Versterken inzet SO in de eerste lijn om crisis te voorkomen 

• Wijkverpleegkundige als regisseur, met mogelijkheid tot indiceren 
WMO 

• Wijkaanpak met wijkbudget: integraal werken (huisarts, welzijn, sociaal 
wijkteam), integrale informatie overdracht 

• Inzet slimme technologie thuis t.b.v. preventie crisis + ter voorkoming 
eenzaamheid en toename belasting vrijwilligers en mantelzorgers 

• Bevorderen zelfredzaamheid door leefstijlinterventies 

Hart- en vaatziek-
ten bij mensen met 
een lage SES 

  

• Afbouw van chronische 
zorg in het ziekenhuis 
naar dichtbij huis 

• Preventie beter organi-
seren 

• Inzet E-Health en ICT t.b.v. monitoring op afstand 

• Nader te bepalen te versterken leefstijl interventies welke door de hele 
keten heen gepromoot worden 

• Specialist in eerste lijn 

GGZ: EPA 

  

• Crisis voorkomen 

• Versterken steun/zorg 
dichtbij woonomgeving 
patiënt 

• Helder wie, wat, waar in 
wijk (tegengaan ver-
snippering) 

• Eerdere ondersteuning via slimme technologie t.b.v. preventie crisis 

• Contact tussen huisarts en specialist sneller en laagdrempeliger inrich-
ten zodat specialist makkelijker in eerste lijn kan ‘’opereren’’ en terug-
val kan worden voorkomen 

• Procesregisseur, met mogelijkheid tot indiceren WMO 

• Wijkaanpak met wijkbudget: integraal werken (huisarts, welzijn, sociaal 
wijkteam), integrale informatie overdracht 

• Integrale (warme) informatie overdracht rond deze doelgroep 

Wat is aan de verschillende tafels naar voren gekomen? 

Thema’s Doelen Wat is er nodig? 

EHealth & ICT • Spoor 1: langer gezond 
thuis: voorkomen op-
schaling zorg, meer zelf-
regie 

• Spoor 2: verplaatsing 
van ziekenhuiszorg naar 
thuissituatie: monito-
ring 

• Spoor 3: integrale infor-
matieoverdracht 

  

• Definiëren van de groep van samenwerkende zorgpartijen 

• Betrekken van NL Invest bij concept plan 

• Commitment ophalen bij de groep van samenwerkende partijen 

• Zorgpaden inhoudelijk uitwerken in samenwerking met zorgverleners 

• Projectvoorstel maken voor implementatie van de genoemde zorgpa-
den op basis van de genoemde randvoorwaarden 

Arbeidsmarkt  en 
onderwijs 

• Bevorderen behoud 
van medewerkers 
‘voor de zorg’ 

• Bevorderen instroom 
• Met elkaar schaarste 

beter verdelen in ke-
ten 

• Aansluiting onderwijs 
op zorg van de toe-
komst (positieve ge-
zondheid, meer regie 
bij patiënt) 

• Zet in op “Learning Communities” over instellingen en keten heen: 
inzet zorgtechnologie 

• Benut de al ingezette beweging van het Regionaal Actieplan Aanpak 
Tekorten (ZorgZijn Werkt) 

• Faciliteer uitwisseling van zorgmedewerkers tussen instellingen in de 
regio op detacheringsbasis. 

• Marktplaats voor verbinding vraag bewoners en hulpverleners 

• Vitaliteitsbegeleider 

• Opleiding specialistisch verpleegkundigen vaker per jaar starten (door 
ziekenhuizen gezamenlijk te organiseren) 


