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Voorwoord 
 

In 2018 is Stichting Transmurale Zorg gestart met nieuwe thema’s en een nieuwe 

werkwijze (zie jaarplan 2018). Deze aanpak heeft haar vruchten afgeworpen en 

heeft geresulteerd in concrete resultaten b.v. in de vorm van een advies, een 

richtlijn, afspraken tussen ketenpartners, diverse businesscases, maar heeft ook 

geleid tot de nodige beweging in de Haagse regio.  

De Transmurale Zorgbrug, waarbij wijkverpleging en ziekenhuis nauw samenwerken 

om heropnames van kwetsbare ouderen te voorkomen, is een mooi voorbeeld van 

een project waarbij Transmurale Zorg de benodigde kennis heeft ingebracht en het 

proces faciliteerde dat nodig was om te komen tot afspraken.  

In de samenwerking tussen welzijn en de spoedeisende hulp binnen het project 

‘’Zorgen voor Welzijn’’ komen twee werelden bij elkaar. De onderlinge 

samenwerking kan leiden tot minder overbodige zorg. Binnen het project vond 

actieve doorverwijzing plaats door de SEH van patiënten met sociale problematiek 

naar welzijn.  

De business case die via Transmurale Zorg werd ontwikkeld rond de triagebedden 

wordt sinds eind 2018 in pilotvorm uitgevoerd. Deze bedden moeten leiden tot een 

minder lange ligduur van patiënten in het ziekenhuis waarover discussie over de 

juiste indicatie bestaat.   

Stichting Transmurale Zorg heeft in 2018 de discussie gestimuleerd m.b.t. ‘’De juiste 

zorg op de juiste plek’’. Op 4 juni werd hiertoe de ‘’Roadmap 2025’’ georganiseerd 

waarbij bestuurders uit zorg en welzijn, management, verzekeraars en gemeenten 

nadachten over de benodigde stappen naar de toekomst. Hieruit voort vloeide 

diverse bijeenkomsten m.b.t. de beweging ‘’Gezond en gelukkig Den Haag e.o.’’ 

Stakeholders uit de regio spraken over de noodzakelijke kanteling voortvloeiend uit 

de toename van de vergrijzing, complexere hulpvragen en mede gestimuleerd 

vanuit de diverse hoofdlijnenakkoorden. Transmurale zorg speelde hierin een 

initiërende en faciliterende rol en leverde input m.b.t. de inhoud van de 

bijeenkomsten. 

Binnen het programma dementie springt met name het meerjarenplan dementie er 

uit dat werd voorafgegaan door een analyse van knelpunten in de diverse fasen 

van dementie in de regio. Hieruit voortvloeiend werden er samen met partijen 

oplossingen geformuleerd. Het symposium dementie en culturele diversiteit kan hier 

ook niet ontbreken, de belangstelling hiervoor was groot. Met de toenemende 

groep migranten met dementie in de Haagse regio blijft dit onderwerp een 

belangrijk thema voor de toekomst, ook binnen Stichting Transmurale Zorg.   

Binnen het programma palliatieve zorg werd een toename van de PATZ groepen 

gerealiseerd nadat Stichting Transmurale Zorg afspraken maakte met de verzekeraar 

over vergoeding voor de huisarts voor deze preventieve methodiek.  

Kortom, Stichting Transmurale Zorg kende na een jaar van forse inhoudelijke en 

financiële reorganisatie in 2017 een succesvol jaar in 2018. De Stichting is financieel 



 

4/25 

weer op orde en heeft in de regio een sterke positie als verbinder tussen zorgpartijen 

onderling, tussen het zorgdomein en het sociaal domein en als aanjager van de 

benodigde vernieuwing. Met recht een resultaat om trots op te zijn. 

 

Renée Barge, Voorzitter Stichting Transmurale Zorg 
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1. Resultaten Stichting Transmurale Zorg 

 

a. Thema Acute Zorg en ELV 
In de driehoek huisarts, SEH/ziekenhuis, ELV loopt de keten vast door het 

toegenomen aantal kwetsbare ouderen. In 2017 heeft STZ een analyse gemaakt van 

dit deel van de keten. Er zijn op basis van grondoorzaken oplossingsrichtingen 

geformuleerd op grond van: triage, doelgroep met bijkomende GGZ problematiek, 

cliënten met een onduidelijke indicatie die lang in het ziekenhuis verblijven, de SEH 

‘’overcrowding’’ (oplossingen deels bepaald) en de uitstroom KDV naar WMO.  

In 2018 liepen deze projecten door. 

1. PRODUCT:  

 

Advies inzake inrichting coördinatie crisis en ELV in de regio 

Doel:   Patiënt komt z.s.m. op juiste plek binnen de VVT terecht vanuit 

thuissituatie of vanuit SEH/Ziekenhuis.  

Inhoud: Onafhankelijk triagepunt waar zowel huisartsen als ziekenhuizen terecht 

kunnen voor triage ELV Hoog, laag, als crisis WLZ inclusief de ANW uren 

Stakeholders: Zorgscala, Hagaziekenhuis, HMC, HKH, ELZHA, CZ, Menzis 

Informatie product in digitale kennisbank: 

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/voorstel-aanmeldpunt-kortdurend-verblijf/  

 

 

2. PRODUCT:  

 

Advies en business case GGZ bedden  

Doel:  Snellere uitstroom van mensen met bijkomende GGZ problematiek van 

ziekenhuis naar VVT 

Inhoud: Voorstel centralisatie van kortdurend verblijf voor mensen met 

bijkomende GGZ problematiek bij twee VVT organisaties i.s.m. expertise 

Parnassia 

Stakeholders:  HWW zorg, WZH, Parnassia, Hagaziekenhuis, HMC, CZ 

Informatie over dit product in digitale kennisbank: 

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/factsheet-ketenoplossing-ggz-patienten/  

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/financieringsaanvraag-voor-de-clienten-

met-zowel-ggz-problemen-als-verpleegzorgbehoefte/  

  

http://transmuralezorg.nl/kennisbank/voorstel-aanmeldpunt-kortdurend-verblijf/
http://transmuralezorg.nl/kennisbank/factsheet-ketenoplossing-ggz-patienten/
http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/financieringsaanvraag-voor-de-clienten-met-zowel-ggz-problemen-als-verpleegzorgbehoefte/
http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/financieringsaanvraag-voor-de-clienten-met-zowel-ggz-problemen-als-verpleegzorgbehoefte/
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3. PRODUCT:  

 

Advies en business case triage bedden 

Doel:   Snellere uitstroom van mensen waarvan discussie bestaat over indicatie 

(WLZ, ELV, GRZ) van ziekenhuis naar VVT 

Inhoud: Tien bedden kortdurend verblijf  (gecentraliseerd) waarbij ruimte is voor 

observatie en diagnostiek t.b.v. het bepalen van de juiste indicatie, 

voorstel wijze van monitoring.   

Stakeholders:  Florence, Hagaziekenhuis, HMC, CZ, Menzis 

Informatie over dit product in digitale kennisbank:  

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/financieringsaanvraag-voor-de-

ketenoplossing-labelloze-patient/  

 

 

 

4. OVERIGE ACTIVITEITEN:  

 

• Lancering website t.b.v. inzicht huisartsen in ELV laag bedden: 

www.vindvrijeplaatsen.verzorgdeoverdracht.nl/ 

• In kaart brengen uitstroom problematiek WMO vanuit VVT en ziekenhuizen 

• Verkennende gesprekken VVT aanbieders en lokale partners (RIBW’s, Kessler) 

m.b.t. uitstroom GGZ cliënten en hoe deze uitstroom te verbeteren 

 

  

http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/financieringsaanvraag-voor-de-ketenoplossing-labelloze-patient/
http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/financieringsaanvraag-voor-de-ketenoplossing-labelloze-patient/
https://vindvrijeplaatsen.verzorgdeoverdracht.nl/
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b. Thema Vitaal Thuis 
In het vierkant ziekenhuis, huisarts, thuiszorg, welzijn stromen er onnodig veel 

patiënten van eerste lijn naar de SEH/ziekenhuis, daar waar lichtere zorg in een 

eerdere fase opname kan voorkomen (onnodige opschaling). Er springen hierbij drie 

groepen in het oog: de draaideurpatiënt bij de SEH (crisis), heropname van 

kwetsbare ouderen, kwetsbare ouderen algemeen. Door meer inzicht in deze 

groepen, belemmeringen in de keten (grondoorzaken) en benodigde interventies te 

bepalen kan opname in de tweede lijn vaker voorkomen worden.  

 

1. PRODUCT:  

Zorgen voor Welzijn: afspraken en communicatie materiaal waarbij  

patiënt op SEH wordt doorverwezen naar welzijn 

Doel:  Afschalen van zorg, patiënt op de juiste plek, bevorderen 

samenwerking medisch en sociaal domein 

Inhoud:  Pilot: Patiënt die onnodig op SEH beland, als gevolg van niet-medische 

problematiek, op de SEH doorverwijzen naar welzijn 

Rol STZ: Oplossingsrichting bedenken en partijen bij elkaar brengen, faciliteren 

werkafspraken, PR naar professionals, patiënten en externen, 

begeleiden informatieoverdracht 

Stakeholders: HMC, Xtra 

Informatie product in digitale kennisbank:  

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/poster-zorgen-voor-welzijn/  

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/evaluatie-pilot-zorgen-voor-welzijn/  

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/artikel-in-epidemiologisch-bulletin-over-

zorgen-voor-welzijn/  

 

  

http://transmuralezorg.nl/kennisbank/poster-zorgen-voor-welzijn/
http://transmuralezorg.nl/kennisbank/evaluatie-pilot-zorgen-voor-welzijn/
http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/artikel-in-epidemiologisch-bulletin-over-zorgen-voor-welzijn/
http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/artikel-in-epidemiologisch-bulletin-over-zorgen-voor-welzijn/
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2. PRODUCT:  

 

Transmurale Zorgbrug:  Vormgeven methodiek, overleg met centrale 

stakeholders en maken van afspraken t.a.v. werkwijze 

Doel:  Voorkomen opschaling van zorg, voorkomen heropnames van 

kwetsbare ouderen 

Inhoud:  Wijkverpleegkundige wordt vroegtijdig ingezet voor kwetsbare ouderen 

in ziekenhuis. Wijkverpleging anticipeert op thuissituatie. Vijf 

huisbezoeken worden door wijkverpleging afgelegd na opname ter 

preventie van heropname. Huisarts wordt geïnformeerd.  

Rol STZ:  begeleiden stakeholders naar de keuze voor deze vorm van 

transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen die worden 

ontslagen uit het ziekenhuis. Opzetten projectgroep op 

managementniveau om werkafspraken te maken.  

Stakeholders: Hagaziekenhuis, Florence, HWW zorg, Elzha  

Informatie product in digitale kennisbank:   

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/notitie-transmurale-zorgbrug/  

  

http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/notitie-transmurale-zorgbrug/
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c. Thema Zorg en ICT 
Op zorg- en ICT-vlak gaat er een aantal belangrijke thema’s spelen op het gebied 

van digitale overdracht. Van belang is hierop als regio te acteren. Samen met ICT-

hoofden en inhoudelijk betrokkenen zijn de veranderende privacywet en de 

persoonlijke gezondheidsomgeving onder de loep genomen in 2018. 

1. PRODUCT:  

Informeren regio en onderzoeken draagvlak regionale aanpak PGO 

Doel:  Meer regie bij patiënt, verbeterde informatie overdracht 

Inhoud: Diverse Presentaties Medmij, onderzoeken naar draagvlak voor 

regionale regie rondom PGO 

Stakeholders: Hagaziekenhuis, HMC, Florence, HWW zorg , WZH, Saffier Groep, 

HKH, EFDH 

 

 

2. PRODUCT: 

Bepalen te gebruiken overdrachtstools in regio in relatie tot AVG 

Doel:  Voldoen aan AVG bij overdracht van gegevens in de keten 

Inhoud: Use cases gekozen en uitgewerkt. Inventarisatie binnen verschillende 

instellingen welke applicaties waarvoor gebruikt worden. De concept 

mapping van de use cases en applicaties in gang gezet. Advies volgt 

in 2019. 

Stakeholders: Respect Zorggroep, Evita Zorg, HWW zorg, Florence, Eykenburg, 

Hagaziekenhuis, Saffier Groep, HMC, WZH, EFDH, Lijn 1, Cardia, Oldael, 

Van Ommerenpark 

Informatie product digitale kennisbank: volgt 
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d. Thema Medicatie Overdracht 
Door onvoldoende delen van gegevens in de keten en het ontbreken van een 

actueel medicatieoverzicht ontstaan risico’s voor de gezondheid van de patiënt in 

verband met medicatiefouten. In 2018 is gewerkt aan het beperken van dit risico 

middels digitale informatieoverdracht en werkafspraken. 

Daarnaast zijn met betrekking tot jicht specifieke medicatierichtlijnen gemaakt 

tussen huisarts, apotheek en specialist. 

1. PRODUCT:  

FTTO Werkafspraak Jicht 

Doel:   Ontwikkeling uniforme werkwijze in de regionale keten m.b.t. 

diagnostiek en de behandeling van Jicht met als doel verbeterde 

kwaliteit van zorg 

Inhoud: Er is een regionale werkafspraak jicht opgesteld met beslisboom bij 

patiënten met monoartritis en indicatie voor doorverwijzing naar de 

reumatoloog. In de werkafspraak is tevens een afspraak opgenomen 

over de afhandeling van de veelvoorkomende interactie tussen 

colchicine en statines waar in de praktijk vaak contact voor nodig is 

tussen de voorschrijver en de apotheker. 

Stakeholders: EFDH, HKH, SHG, Hagaziekenhuis, HMC 

Informatie product in digitale kennisbank: 

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/werkafspraak-jicht/ 

 

 

2. PRODUCT: 

Vergroten gebruik Landelijk Schakel Punt (LSP): Zie RSO 

Informatie product in kennisbank:   

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/resultaten-lsp 2018/ 

  

http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/werkafspraak-jicht/
http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/resultaten-lsp%202018/
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3. PRODUCT: 

Convenant digitale verzending medicatievoorschrift via het LSP  

Doel:  Eenduidige afspraken in de regio over de werkwijze rondom het 

digitaal verzenden en ontvangen van een medicatievoorschrift via het 

LSP van de tweede naar de eerste lijn. 

Inhoud: In 2018 is er een concept convenant opgesteld met regionale 

afspraken. Hierin staan ook de taken en verantwoordelijkheden binnen 

de werkwijze in de ziekenhuizen en de openbare apotheken. De 

regionale variant heeft model gestaan voor de landelijke versie die in 

ontwikkeling is. Het regionale convenant zal in 2019 door alle partijen 

getekend worden.Stakeholders: EFDH, HAGAZIEKENHUIS, HMC, RdGG, 

LLZ, Parnassia 

Informatie product in kennisbank: 

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/concept-convenant-digitale-

verzending-medicatievoorschrift-via-lsp/ 

 

  

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/concept-convenant-digitale-verzending-medicatievoorschrift-via-lsp/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/concept-convenant-digitale-verzending-medicatievoorschrift-via-lsp/
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e. Thema De Juiste Zorg Op De Juiste Plek 
Stichting Transmurale Zorg heeft als opdracht om in de regio innovatie en 

transformatie aan te jagen. In dat kader heeft Transmurale zorg in 2018 een 

bijeenkomst georganiseerd rond ‘’de juiste zorg op de juiste plek’’ (‘’Roadmap 

2025’’) en in het kader van de beweging ‘’Gezond en gelukkig Den Haag e.o.’’ 

bijeenkomsten geïnitieerd, inhoudelijk mede voorbereid en gefaciliteerd. 

1. PRODUCT: 

Bijeenkomst ‘’Roadmap 2025’’ 

Doel:  Initiëren, aanjagen en inspireren  m.b.t. de benodigde 

ontwikkelingen/veranderingen in het kader van de juiste zorg op de 

juiste plek 

Inhoud: Rond 6 benodigde veranderingen samen stakeholders stappen 

bepalen die leiden tot de gewenste verandering in 2025 en als doel 

hebben de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.  

Stakeholders: Zorg en welzijn bestuurders, management, professionals, 

verzekeraars, VWS, Zorgbelang Zuid-Holland 

Informatie product in kennisbank: www.transmuralezorg.nl/kennisbank/bijeenkomst-

roadmap-2025/  

 

 

2. PRODUCT: 

Bijeenkomsten i.k.v. Gezond en Gelukkig Den Haag e.o. 

Doel:  Initiëren, aanjagen en inspireren  m.b.t. de benodigde 

ontwikkelingen/veranderingen in het kader van de juiste zorg op de 

juiste plek en de hoofdlijnen akkoorden 

Inhoud: Initiëren van diverse overleggen en bijeenkomsten rond de beweging 

‘’Gezond en gelukkig Den Haag e.o.. Samen met LUMC Campus 

vormgeven van de inhoud van het programma.  

Stakeholders: Zorg en welzijn bestuurders uit de hele keten, management, 

professionals, verzekeraars, gemeente Den Haag, ROC Mondriaan, 

Haagse Hogeschool, GGD, VWS 

Informatie product in kennisbank: www.transmuralezorg.nl/kennisbank/gezond-en-

gelukkig/ 

  

http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/bijeenkomst-roadmap-2025/
http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/bijeenkomst-roadmap-2025/
http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/gezond-en-gelukkig/
http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/gezond-en-gelukkig/
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3. PRODUCT: 

Focusgroep gesprekken met professionals uit zorg en welzijn kwetsbare ouderen 

(stadsdeel Escamp) inzake benodigde aanbod voor de doelgroep in de toekomst 

Doel:  Initiëren, aanjagen en inspireren  m.b.t. de benodigde 

ontwikkelingen/veranderingen in het kader van de juiste zorg op de 

juiste plek en de hoofdlijnen akkoorden 

Inhoud: Middels LEAN methodiek (impact matrix) benodigde oplossingen 

volgens professionals in kaart gebracht m.b.t. toekomstige steun en 

zorg kwetsbare ouderen als aanvulling op ‘’Roadmap 2025’’.  

Stakeholders: Huisartsen, Ouderenconsulenten, Praktijkondersteuners 

huisartsen, WMO casemanagers, Internisten ouderengeneeskunde, 

wijkverpleegkundigen, 

specialisten ouderengeneeskunde, Transferverpleegkundigen, 

Apothekers 

Informatie product in kennisbank: 

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/uitkomsten-focusgroep-kwetsbare-ouderen/  

 

4. PRODUCT: 

Focusgroep gesprekken met professionals uit zorg en welzijn GGZ (stadsdeel 

Escamp) inzake knelpunten in de patiënt reis van GGZ cliënten met multi 

problematiek en randvoorwaarden voor oplossingen 

Doel:  Initiëren, aanjagen en inspireren  m.b.t. de benodigde 

ontwikkelingen/veranderingen in het kader van de juiste zorg op de 

juiste plek en de hoofdlijnen akkoorden 

Inhoud: Middels LEAN methodiek (Critical to Quality en Customer Journey) 

benodigde huidige knelpunten in de patiënt reis en randvoorwaarden 

voor oplossingen in kaart gebracht t.b.v. de doelgroep GGZ met multi 

problematiek.  

Stakeholders: Huisartsen, Ouderenconsulenten, Praktijkondersteuners, WMO 

casemanagers, Internisten ouderengeneeskunde, 

wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, 

Transferverpleegkundigen, GGZ verpleegkundigen, Apothekers 

Informatie product in kennisbank: www.transmuralezorg.nl/kennisbank/uitkomsten-

focusgroep-ggz/  

 

 

  

http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/uitkomsten-focusgroep-kwetsbare-ouderen/
http://transmuralezorg.nl/kennisbank/uitkomsten-focusgroep-ggz/
http://transmuralezorg.nl/kennisbank/uitkomsten-focusgroep-ggz/
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5. PRODUCT: 

Gesprekken met drie kwetsbare ouderen over knelpunten in patiënt reis van thuis tot 

opname en thuis/nazorg 

Doel:  Initiëren, aanjagen en inspireren  m.b.t. de benodigde 

ontwikkelingen/veranderingen in het kader van de juiste zorg op de 

juiste plek en de hoofdlijnen akkoorden 

Inhoud: Middels interviews knelpunten in de patiënt reis kwetsbare ouderen in 

kaart gebracht 

Stakeholders: Zorgbelang Zuid-Holland, patiënten en mantelzorgers  

Informatie kennisbank: www.transmuralezorg.nl/kennisbank/patientreis-kwetsbare-

oudere/  

  

http://transmuralezorg.nl/kennisbank/patientreis-kwetsbare-oudere/
http://transmuralezorg.nl/kennisbank/patientreis-kwetsbare-oudere/
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f. Programma Dementie 
Het netwerk dementie werd in 2018 gefinancierd door zorgverzekeraar CZ. Van 

belang is bij de zorg voor mensen met dementie naar de hele keten van zorg te 

kijken, in plaats van naar losse onderdelen van de zorg. De juiste zorg op de juiste 

plek kan voor deze doelgroep alleen door integraal naar de hele keten van zorg te 

kijken en te werken in netwerken rond de patiënt. Zorgaanbieders stemmen 

onderling af waar de zorg op dat moment voor een specifieke patiënt het best 

geleverd kan worden.   STZ heeft een signalerende (knelpunten), faciliterende 

(deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten), informerende (netwerk informeren 

over landelijke ontwikkelingen) en coördinerende rol (komen tot verbetering in 

samenwerking). 

1. PRODUCT: 

Meerjarenplan dementie 2019-2022 

Doel: Herijking van de plannen voor de regio rond dementie met als doel 

een betere dementiezorg in de regio ontwikkelen 

Inhoud: Begin 2018 werd een analyse gemaakt van de knelpunten in de zorg 

tijdens de diverse fasen van dementie in de regio Haaglanden. In 

maart 2018 werd een werkconferentie georganiseerd tijdens welke 

oplossingen benoemd zijn door stakeholders uit zowel zorg en welzijn. 

Deze oplossingen zijn beschreven in het meerjarenplan dementie 2019-

2022.  

Stakeholders: Huisartsen, POH, welzijn, SO, wijkverpleging, gemeenten, 

verzekeraars, zorgkantoor, Zorgbelang Zuid-Holland, mantelzorgers.  

Informatie product in kennisbank:  

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/meerjarenplan-dementie/ 

 

 

2. PRODUCT: 

Ontwikkeling aanvraag ZONMW project Superdivers Dementievriendelijk Den Haag 

Doel: Bestaand algemeen welzijns- en zorgaanbod aansluiten bij de 

behoefte en wensen van thuiswonende migrantenouderen en 

dementie en hun mantelzorgers, bereik van bestaand aanbod onder 

de doelgroep vergroten, kennis over dementie onder de doelgroep 

vergroten. 

Inhoud: Proces begeleiding en structuur geven aan de diverse fasen van het 

project vanaf 2019. Uitkomsten aanhaken bij netwerk dementie.  

Stakeholders: Cliënten, Mantelzorgers, Xtra welzijn, Huisartsen, POH, informele 

zorg, Divers Den Haag, werkgroep STZ culturele diversiteit, 

programmacommissie dementie STZ.  

Informatie product in kennisbank: 

 www.transmuralezorg.nl/kennisbank/dementie-en-culturele-diversiteit/   

http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/meerjarenplan-dementie/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/dementie-en-culturele-diversiteit/
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3. PRODUCT: 

Netwerksamenwerking rond de diagnose dementie 

Doel: Verbeteren van  afstemming tussen ouderenwerker, POH, 

wijkverpleegkundige en casemanager over samenwerking en 

afspraken t.a.v. overdracht bij patiënten met (beginnende) dementie. 

Inhoud:  Focusgroep gesprekken met professionals waarbij knelpunten en 

oplossingsrichtingen in kaart worden gebracht.  Procesvoorstel voor 

samenwerking en overdracht opstellen: tussenrapportage gereed. 

 

Stakeholders: Ouderenwerker, POH, wijkverpleegkundige en casemanager 

Informatie product in kennisbank: www.transmuralezorg.nl/kennisbank/1043/  

 

 

4. PRODUCT: 

Tussenrapportage verbetering samenwerking in eerste lijn rond patiënt met dementie 

Doel: Uniforme werkwijze hanteren door helder overdrachts-format en 

afspraken over welke informatie nodig is voor begeleiding na diagnose 

dementie aan casemanagers 

Inhoud:  Middels focusgroep gesprek met 10 casemanagers knelpunten 

analyseren. Uniform  overdracht format ontwikkeld 

 

Stakeholders: Casemanagers, verwijzers  

Informatie product in kennisbank:  www.transmuralezorg.nl/kennisbank/uniforme-

informatieoverdracht-van-diagnostiek-naar-begeleiding/   

 

  

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/1043/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/uniforme-informatieoverdracht-van-diagnostiek-naar-begeleiding/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/uniforme-informatieoverdracht-van-diagnostiek-naar-begeleiding/


 

17/25 

 

5. PRODUCT: 

Organisatie Inspiratie bijeenkomsten Haagse Ontmoeten, organisatie leercirkels en 

rapportage  

Doel: Omvorming naar nieuwe werkwijze binnen Haags ontmoeten ( Zorg en 

Welzijn) t.b.v. kwetsbare ouderen gecombineerd met pilots op 

leervragen. Aparte begeleiding leercirkels en inspiratie bijeenkomsten 

door STZ 

Inhoud:  Organisatie leercirkels en inspiratiebijeenkomsten met professionals uit 

zorg en welzijn rond pilots Haags ontmoeten. Eindrapportage 

opgeleverd aan gemeente Den Haag.  

 

Stakeholders:  Welzijn, VVT, Hogeschool Leiden, gemeente Den Haag 

 

Informatie producten in kennisbank: 

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/haags-ontmoeten/ 

 

 

 

6. PRODUCT: 

Symposium Dementie & Culturele Diversiteit  

Doel: Het verbreden van kennis onder professionals in de regio  m.b.t. 

dementie en culturele diversiteit en het bijeenbrengen van 

netwerkleden om te netwerken en kennis/ideeën uit te wisselen m.b.t. 

dementiezorg. Hierdoor zal de diagnosestelling voor migranten met 

dementie worden verbeterend en zullen professionals beter op de 

hoogte zijn. 

Inhoud:  Symposium over dementie en culturele diversiteit 

 

Stakeholders: Huisartsen, POH, welzijn, SO, casemanagers, ziekenhuizen, GGZ, 

gemeente 

Informatie producten in kennisbank: 

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/dementie-en-culturele-diversiteit/ 

 

 

http://transmuralezorg.nl/kennisbank/haags-ontmoeten/
http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/dementie-en-culturele-diversiteit/
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7. PRODUCT: 

Werkconferentie dementie  

Doel: Het doel van de werkconferentie was om met elkaar in gesprek te 

gaan over de uitdagingen die in de komende jaren voor het Netwerk 

Dementie liggen. Een concreet overzicht van verbeterplannen om de 

doelstelling “optimale levenskwaliteit voor mensen met dementie en 

hun naasten in 2025” te halen.  

 

Inhoud: Werkconferentie netwerk dementie: beslist u mee? Op weg naar 

versterkte netwerksamenwerking dementie Haaglanden. Het Netwerk 
Dementie organiseert deze conferentie om met input van het werkveld, management 
en bestuurders een regionaal meerjarenplan dementie 2018-2025 op te stellen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van netwerkdocumenten (Zorgprogramma Dementie 
Haaglanden, Netwerk reviewscan), landelijk vastgestelde documenten (Samen op 
weg) en regionale en landelijke goede voorbeelden als inspiratie. 

 

Stakeholders: Casemanagers dementie, de gemeente, ouderenconsulenten, 

wijk– en praktijkverpleegkundigen, beleidsadviseurs, specialist 

ouderengeneeskunde, maatschappelijk werk, 

transferverpleegkundigen, huisarts, mantelzorgers en de 

zorgverzekeraar 

Informatie producten in kennisbank:  

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/werkconferentie-dementie/ 

 

 

8. OVERIGE ACTIVITEITEN/PRODUCTEN  

 

• In 2018 zijn er twee netwerkbijeenkomsten voor de casemanagers dementie 

georganiseerd.   

• In 2018 zijn er drie bijeenkomsten voor de leidinggevenden van de 

casemanagers dementie georganiseerd. 

• Het project CODE Z is naar tevredenheid van de subsidieverlener ZonMw 

afgerond in het eerste half jaar van 2018.  

Een factsheet met de eindresultaten is te vinden in de kennisbank op 

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/resultaten-code-z/  

  

http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/werkconferentie-dementie/
http://transmuralezorg.nl/kennisbank/resultaten-code-z/
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g. Programma Palliatieve Zorg 
Het programma palliatieve zorg 2018 is onderdeel van het meerjarenprogramma 

van VWS Palliatieve Zorg. Doel is bieden van kwalitatief goede palliatieve zorg aan 

alle patiënten en hun naasten in de regio Haaglanden waarbij de toegankelijkheid 

tot palliatieve deskundigheid gelijk is ongeacht de woonsituatie van de patiënt. Zorg 

wordt verleend volgens de professionele standaarden en sluit aan op de wensen en 

behoeften van de zorgvrager. De zorg komt tot stand door een optimale 

samenwerking tussen de zorgverleners, samen met mantelzorgers en vrijwilligers. 

Belangrijk aspect is het vooraf doornemen met de patiënt van de wensen rond het 

levenseinde, de zogeheten ‘Advanced care planning’. Het kwaliteitskader 

palliatieve zorg is leidend voor de inrichting van de zorg de komende jaren. 

STZ heeft een signalerende (knelpunten), faciliterende 

(deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten), informerende (netwerk informeren 

over landelijke ontwikkelingen) en coördinerende rol (komen tot verbetering in 

samenwerking). Daarnaast vindt bovenregionale samenwerking met Propallia 

plaats. Doel van Porpallia is praktijk, patiënten en naasten, onderzoek en onderwijs in 

de regio noordelijk Zuid Holland (regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en 

omstreken) te verbinden. STZ participeert in diverse bovenregionale projecten. 

 

1. PRODUCT: 

Oprichting PATZ groepen 

Doel: De samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers 

en vrijwilligers terminale zorg te bevorderen en hun deskundigheid met 

betrekking tot de zorg aan de palliatieve thuiswonende patiënt te 

vergroten.  

Inhoud: Stimuleren van oprichting PATZ groepen in de regio middels 

kennisverspreiding over de methodiek, begeleiden van oprichting en 

afspraken maken over vergoeding met de verzekeraar.  

Stakeholders: Huisartsen, Kaderartsen, Apothekers, Wijkverpleegkundigen en 

Verzekeraar. 

Informatie product in kennisbank:  

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/palliatieve-thuiszorg-patz/ 

 

  

http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/palliatieve-thuiszorg-patz/
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2. PRODUCT: 

Palliatieve Cafés 

Doel:  Professionals in de keten maken kennis met elkaars expertise op gebied 

van palliatieve zorg opdat ieders expertise beter in beeld is en de 

patiënt de meest passende zorg ontvangt. Daarnaast dienen de 

bijeenkomsten voor het uitwisselen van kennis. 

Inhoud: Faciliteren van zes palliatieve cafés in 2018: Sondevoeding, 

Ondersteuning van Mantelzorg, Palliatieve Zorg voor jongeren, 

Gesprekstechnieken in de laatste fase, Spirituele aspecten van 

palliatieve zorg, Omgaan met verlies en rouw ervaringen. 

Stakeholders:  Hospices, Thuiszorg, VVT, Ziekenhuizen, Huisartsen en POH’ers. 

 

 

3. PRODUCT: 

Implementatie van de applicatie PalliArts voor de regio Haaglanden 

Doel:  Professionals inzicht geven in landelijke en regionale informatie en in het 

huidige aantal beschikbare palliatieve bedden in de regio 

Haaglanden 

Inhoud: App PalliArts is in 2018 geïntroduceerd en gelanceerd. Via deze app 

wordt nu de beddencapaciteit bijgehouden door hospices en 

palliatieve units. Gegevens zijn ook nog beschikbaar via netwerk 

website www.netwerkpalliatievezorg.nl/Haaglanden. 

Stakeholders:  Hospices, Palliatieve Units en Zorgverleners. 

Informatie product in kennisbank: www.transmuralezorg.nl/kennisbank/flyer-palliarts/ 

Informatie product: App PalliArts, www.netwerkpalliatievezorg.nl/Haaglanden 

 

4. PRODUCT: 

Deskundigheidsbevordering Palliatieve Zorg 

Doel:  Kennis bevorderen onder verzorgenden en verpleegkundigen over het 

bereiken van essentiële doelen uit het Kwaliteitskader PZ. Hierdoor 

worden bij palliatieve patiënten problemen van fysieke, psychische, 

sociale en spirituele aard tijdiger herkend en behandeld. 

Inhoud: Drie keer per jaar de nascholing PZ voor verpleegkundigen in 

samenwerking met de educatie zorgsector LUMC. Twee keer per jaar 

nascholing PZ voor verzorgenden in samenwerking met de educatie 

zorgsector LUMC 

Stakeholders:  Palliatief verzorgenden en verpleegkundigen, LUMC 

http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/flyer-palliarts/
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Haaglanden
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5. PRODUCT: 

Werkbijeenkomst Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 

Doel:  Kennis bevorderen onder professionals over het kwaliteitskader 

Palliatieve Zorg.  

Inhoud: Bijeenkomst over het kwaliteitskader met professionals. Uitleg over het 

kader en samen met professionals bepalen van speerpunten voor de 

toekomst.  

Stakeholders:  Huisartsen, palliatief verpleegkundigen, wijkverpleging, informele 

zorg, hospices.  

Informatie product in kennisbank: www.transmuralezorg.nl/kennisbank/ 

netwerkbijeenkomst-kwaliteitskader-palliatieve-

zorg/ 

 

 

6. OVERIGE ACTIVITEITEN: 

 

• Het Platform Doodgewoon heeft vanaf 2012 talloze initiatieven 

georganiseerd. Op 29 november 2018 organiseerde het Platform 

Doodgewoon haar laatste manifestatie: “Dood gewoon het Einde”.  

• Stichting Transmurale Zorg neemt deel aan bijeenkomsten op bovenregionaal 

niveau (Propallia).  

• Stichting Transmurale Zorg neemt deel aan bijeenkomsten op landelijk niveau 

(Fibula).  

 

  

http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/%0bnetwerkbijeenkomst-kwaliteitskader-palliatieve-zorg/
http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/%0bnetwerkbijeenkomst-kwaliteitskader-palliatieve-zorg/
http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/%0bnetwerkbijeenkomst-kwaliteitskader-palliatieve-zorg/
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RSO Haaglanden 

 

h. Resultaten POINT, Zorgmail/Edifact en LSP 
RSO beheert de zorgdiensten POINT en Edifact/Zorgmail.  

In 2018 ondersteunde RSO de gebruikers, voerde wijzigingen door in POINT op verzoek van gebruikers 

en signaleerde problemen met betrekking tot POINT die zich voordeden of voor dreigden te doen.  

Voor Edifact/Zorgmail beheert RSO het contract met Enovation en is eerste aanspreekpunt bij vragen 

omtrent gebruik. 

Verder is RSO regiopartner van VZVZ bij het implementeren van het Landelijk Schakel Punt (LSP) in de 

regio Haaglanden. De activiteiten die in 2018 zijn uitgevoerd hadden betrekking op het verhogen van 

het aantal opt-ins (toestemmingen) van patiënten om hun gegevens te delen en het verhogen van de 

bekendheid van het LSP in de Haagse regio. De doelstellingen die zijn opgesteld in samenspraak met 

VZVZ zijn voor het grootste gedeelte behaald.   

RSO signaleert ontwikkelingen op digitaal gebied in de markt die aansluiten op de inhoudelijke 

ontwikkelingen in de regio en brengt hierover advies uit aan STZ 

 

1. PRODUCT POINT 

Aantal POINT verzoeken 

Er zijn in 2018 15.488 POINT verzoeken aangemaakt. Dit is 3% meer dan vooraf 

begroot. 

Aantal nieuwe aansluitingen POINT:  14 

 

2. PRODUCT EDIFACT/ZORGMAIL 

Aantal Edifact/Zorgmail berichten 

Er zijn 1.576.434 zorgmail berichten afgenomen. Dit is 1,5% minder dan de minimale 

afgesproken afname van 1.600.000 berichten. 
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3. PRODUCT LSP 

Doel:  Voorkomen medicatiefouten/ gezondheidsrisico’s bij de patiënt door 

verbeterde informatieoverdracht rond medicatie via aansluiting op het 

LSP.  

Inhoud: Verhogen aantal aansluitingen van huisartspraktijken en apothekers op 

het LSP. Gebruik van LSP  in ziekenhuizen vergroten. 

1) Doelstelling ‘opt-in percentage huisartsen > 55%’ voor 69,7% 

behaald 

2) Doelstelling ‘gebruik op de HAP % succesvolle opvraging Huisarts 

Waarneem Gegevens>60% en Medicatie Gegevens>80%’ voor 

80,5% behaald 

3) Doelstelling ‘Opt-in percentage apotheken >85%’ voor 92,1% 

behaald 

Stakeholders: SMASH, VZVZ, EFDH 

Informatie product in kennisbank: 

www.transmuralezorg.nl/kennisbank/resultaten-lsp 2018/ 

  

 

  

http://www.transmuralezorg.nl/kennisbank/resultaten-lsp%202018/
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Bestuur 
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende leden: 

Mw. R. Barge, HMC (voorzitter, DB) 

Dhr. E. de Glint, Zorgscala (DB tot 1 juli 2018) 

Dhr. Niels Honig, Zorgscala (DB vanaf 1 juli 2018) 

Dhr. B. Deitmers Zorgscala (lid) 

Dhr. K. Ronday, Hagaziekenhuis (lid) 

Dhr. J. Verbeeck, Parnassia Groep (lid) 

Dhr. W. Wiegersma, Basalt (lid) 

Dhr. E. Lemstra, Xtra Welzijn (penningmeester) 

Mw. H. Dekkers, Huisartsen Kring Haaglanden/ELZHA (lid) 

Mw. N. van Nieuw-Amerongen, Stichting Haagse Gezondheidscentra en Arts en 

Zorg (lid) 

Dhr. P. Fox, Expertise Centrum Farmaceutische Zorg Haaglanden (lid) 

 

Het bestuur kwam in 2018 vijf keer bij elkaar.  

 

Personeel  

STZ 
 

In 2018 was er totaal 7,5 fte werkzaam binnen de STZ: 

 

1,5 fte  voor directie en secretariaat 

2,5 fte  voor het programma palliatieve zorg (externe financiering) 

1,2 fte  voor het programma dementie (externe financiering) 

0,2 fte voor Haags Ontmoeten (externe financiering) 

2,1 fte  voor de transmurale projecten binnen vitaal thuis, acute zorg/ELV en 

de juiste zorg op de juiste plek.  

Op ZZP basis werd gewerkt aan de thema’s Zorg en ICT en Medicatieoverdracht.  

RSO 
Binnen de RSO was in 2018 0,25 fte Werkzaam. Voor het LSP werd op ZZP basis 

een medewerker ingezet. 
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Financiën 
In 2018 zijn de financiën verder op orde gebracht. Er zijn besparingen doorgevoerd 

in diverse kosten zowel binnen STZ als binnen RSO. De voornaamste besparingen zijn 

gevonden in huisvestingskosten, ICT, personeel en activiteiten.  

Binnen STZ werd vanuit een subsidie van VWS het programma palliatieve zorg 

gerealiseerd. Vanuit een subsidie van zorgverzekeraar CZ werd gewerkt aan de 

coördinatie van het netwerk dementie. Haags Ontmoeten betrof een subsidie van 

de gemeente Den Haag. De overige projecten werden gefinancierd middels 

lidmaatschapsbijdragen van de diverse stakeholders.  

Binnen de RSO werd het project LSP gefinancierd door VZVZ. De inzet van MediPC 

hierbinnen werd gefinancierd door Smash. De producten POINT en Edifact Zorgmail 

werden door de stakeholders in de regio ingekocht.    

 

 

 

 


