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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarplan van 2020 Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. (STZ) en de Regionale SamenwerkingsOrganisatie 

Haaglanden (RSO). Het jaar 2020 betreft een overgangsjaar. Door het bestuur van STZ/RSO is de wens geuit om gedurende 2020 

toe te werken naar een slagvaardiger en meer open (juridisch) construct waardoor meer regionale regie mogelijk wordt op de 

grote vraagstukken in zorg en welzijn die op ons afkomen in Haaglanden. Aanbieders van zorg en welzijn in de regio zijn zich 

bewust van het feit dat de toenemende vergrijzing, de toename van gezondheidsverschillen en de schaarste op de arbeidsmarkt 

om meer slagvaardigheid en samenwerking vragen. Het bestuur van STZ heeft in het laatste kwartaal van 2019 het initiatief 

genomen om:  

1. Een analyse te maken van de sterkten en zwakten m.b.t. samenwerking in de regio Haaglanden rond vraagstukken o.g.v. 

zorg en welzijn; 

2. De analyse is door het voltallige bestuur onderschreven met als belangrijkste conclusies: 

1. Bestuurlijk sterker en slagvaardiger gezamenlijk optrekken, meer regie (en minder versnippering) rond relevante 

vraagstukken o.g.v. zorg en welzijn op regionale schaal of lokale schaal over alle domeinen heen (inclusief 

WMO) met cliënt betrokken en centraal.  

2. Zorg en welzijn werken hierbij nauwer samen met financiers om zo ook m.b.t. financiering knelpunten integraal 

te kunnen benaderen.  

3. Wie meedoet committeert zich echt. Voorkomen van stroperige politieke processen door een meer open 

netwerk te creëren waarbij individuele organisaties zich kunnen aansluiten i.p.v. werken met 

vertegenwoordigers van belangenorganisaties. 

4. Organisaties die, meer dan nu, over het eigen belang heen kijken en zich meer gaan richten op toekomstige 

ontwikkelingen/vraagstukken, netwerkvorming, preventie en de inzet van eHealth en ICT.  

5. Werken langs georganiseerde programma’s waarbij doel en inhoud worden bepaald op basis van data. 

6. Meer ruimte voor professionals en management om de transformatie binnen programma’s vorm te geven, 

worden daarbij samengebracht en ondersteund/gefaciliteerd door projectleiders. 

7. Meer verantwoordelijkheid bij organisaties zelf om samenwerkingsvraagstukken intern op te lijnen, te 

communiceren, uit te dragen. 
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3. Op basis van deze analyse heeft het bestuur aangegeven op welke thema’s en doelgroepen men nauwer met elkaar 

wenst op te trekken en snellere slagen wenst te maken. Dit betreffen de doelgroepen kwetsbare ouderen en mensen met 

GGZ problematiek.  

4. Door bestuurders is aangegeven m.b.t. deze doelgroepen regionaal sterk in te willen zetten op preventie, vroeg 

signalering, netwerkzorg en coördinatie van zorg samen met maatschappelijke partners werkzaam in het gemeentelijk 

domein.    

5. Daarnaast acht het bestuur meer regionale regie en onderlinge verbinding noodzakelijk op de thema’s 

gegevensuitwisseling, arbeidsmarkt en de toepassing van e-Health.   

6. Het bestuur heeft met elkaar spelregels opgesteld welke nodig zijn om de verbeteringen in de samenwerking te bereiken; 

7. Er is door het bestuur onderschreven dat er diverse netwerkleiderschapsstijlen nodig zijn om het nieuwe construct tot een 

succes te maken.    

In 2020 zal de Governance voor een nieuwe netwerkstructuur worden ontwikkeld, zodat per 2021 de nieuwe regionale entiteit 

van start kan gaan.  

Wat betreft de inhoudelijke programma’s en projecten in 2020 vormen deze deels een vervolg op de thema’s in 2019 en wordt er 

gewerkt aan verdere voortgang en opschaling van eerdere activiteiten/behaalde successen zoals bijv. verdere uitbreiding van 

het LSP en de transmurale zorgbrug. Deze activiteiten sluiten aan bij landelijk beleid zoals ‘’de juiste zorg op de juiste plek’’, langer 

thuis en de wens om effectieve gegevensuitwisseling in de regio verder te bevorderen. Nieuwe activiteiten sluiten aan bij de lijn die 

wordt ingezet naar 2021 toe en betreffen bijv.:  

- Het werken aan een regionale architectuur voor gegevensuitwisseling (RSO); 

- Het onderzoeken van draagvlak t.b.v. de implementatie van Babyconnect t.b.v. gegevensuitwisseling geboortezorg (RSO); 

- Het organiseren van de Health Innovation School Haaglanden met als doel de beweging rond innovatie en de toekomst 

van de zorg en welzijn te versterken met daarbij de bewoner/patiënt centraal; 

- Het ontwikkelen van een programma rond GGZ problematiek in de regio (waaronder EPA in de wijk). 

Op inhoud zijn STZ en RSO als partner reeds betrokken bij Gezond en Gelukkig Den Haag en wordt er in het kader van dat 

programma al nauw samengewerkt met de LUMC Campus en de gemeente Den Haag. Binnen het programma dementie werkt 

STZ al geruime tijd samen met diverse gemeenten en verzekeraars in de regio. Dit geldt eveneens voor het programma palliatieve 

zorg en geestelijke verzorging in de thuissituatie. In 2020 zal er nauwer opgetrokken gaan worden met ZorgZijn Werkt rond regionale 

arbeidsmarktvraagstukken die raken aan de knelpunten die STZ binnen de keten ziet ontstaan. 
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Rond innovatie ziet STZ ook in 2020 weer een rol als aanjager en inspirator weggelegd. STZ zal in 2020 samen met de LUMC Campus, 

de gemeente Den Haag, Alles is Gezondheid (VWS) en het Radboud UMC de Health Innovation School Haaglanden organiseren 

mede in het kader van de beweging Gezond Gelukkig Den Haag.    

Met de regionale organisatie ZorgZijn Werkt is STZ voornemens om het gebruik van e-Health onder professionals verder te stimuleren 

en aan te jagen middels een te organiseren e-Health festival voor  professionals in de regio Haaglanden.  

Samen met professionals, management, bestuurders, financiers willen we de benodigde transitie op een effectieve wijze verder 

vorm geven in de regio Haaglanden. Daarbij staan de belangen van de bewoner, patiënt en mantelzorger altijd centraal. Op de 

diverse dossiers binnen STZ zullen we meer gaan inzetten op het daadwerkelijk betrekken van de betreffende doelgroep.  

Graag nodigen we u van harte uit om  deel te nemen en input te leveren binnen onze werkgroepen die zich bezighouden met de 

diverse thema’s. Alleen met de regionale partners gezamenlijk kunnen we in de regio werken aan gezondheid en preventie en 

toekomstbestendige zorg en welzijn die waarde toevoegt voor bewoners in Haaglanden. 
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1. Schematische weergave jaarplan 2020   
 Systeemverbetering Preventie/vroegsignalering ICT/e-health Voorlichting 

Activiteiten  

Projecten STZ

 

• Coördinatiepunt 

ELV/crisis/respijt 

• Triagebedden huisarts 

• Onplanbare ANW-zorg 

inrichten 

• Medicatieoverdracht 

• Route ziekenhuis → 

welzijn uitbreiden 

• Wijkverpleegkundige in 

the lead 

• EPA in de wijk 

• Transmurale Zorgbrug  

• Geriatrisch team pilot sub 

acute zorg kwetsbare 

ouderen i.s.m. HMC en CZ  

• Vroegsignalering GGZ-

problemen 

 

• ICT Standaardisatie  

• Stimuleren e-health 

• Transmurale gegevens-

uitwisseling (regionale 

architectuur inclusief 

sociaal domein) 

• Stimuleren LSP 

• Communicatie naar 

patiënt (Medmij 

standaarden) 

• Verkennen OZO 

verbindzorg 

• Health Innovation 

School Haaglanden 

• Inspiratiedag voor 

professionals rond  

d-Health 

 

Activiteiten 

Programma 

Dementie 

 

• Evaluatie netwerk 

dementie conform 

Zorgstandaard 

• Bovenregionaal en 

landelijk overleg – Kennis 

ophalen en vertalen naar 

regio 

• ‘Samen staan we sterk bij 

dementie’ 

• Implementatie 

Zorgstandaard dementie 

• Visie op 

casemanagement 

dementie  

• Super Divers Dementie-

vriendelijk Den Haag 

• Netwerksamenwerking 

rond diagnose dementie 

• Respijtvoorzieningen 

• Preventie dementie 

• Voorlichtingscampagne 

vroegsignalering en 

toeleiding naar 

diagnostiek 

• Gestructureerd 

Periodiek Overleg 

kwetsbare ouderen 

(GPO) 

 

• Vervolg e-Health binnen 

projecten 

• Geheugensteunpunt  

• Verspreiding folder 

casemanagement 

dementie 

• Zorgpad Dementie 

Haaglanden actueel 

houden en bekendheid 

geven 

• Starten van Dementie 

werkgroep 

• Jaarlijks symposium 
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 Systeemverbetering Preventie/vroegsignalering ICT/e-health Voorlichting 

Activiteiten 

Programma 

Dementie 

(vervolg)  

 

• Implementatie herziene 

samenwerkingsafspraken 

rond diagnostiek 

   

Activiteiten 

Programma 

Palliatieve 

Zorg 

• Implementatie 

Kwaliteitskader Palliatieve 

Zorg Nederland 

• Bovenregionaal en 

landelijk overleg – Kennis 

ophalen en vertalen naar 

regio 

• Scholingsaanbod voor 

zorgprofessionals 

• ZonMw: Implementatie 

van interventies in de 

praktijk 

• Landelijk advies Denktank 

omzetten in regionale 

kaders 

• Onderzoek naar de 

beddencapaciteit in de 

regio 

• Geestelijke verzorging 

Thuis 

• Transmurale Palliatieve Zorg 

bevorderen door 1e en 2e lijn 

beter te verbinden 

• Het aanjagen en oprichten 

van PaTz-groepen (Een 

vorm van advance care 

planning in de 1e lijn)  

• Informatievoorziening 

voor hulpverleners 

middels de app ‘Palliarts’ 

• Publiekscampagne met 

betrekking tot palliatieve 

zorg 

• Informatievoorziening via 

website, nieuwsbrief en 

sociale media 
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2. Toelichting activiteiten STZ 
Hieronder wordt per thema toegelicht wat de activiteiten van STZ in 2020 zullen inhouden. Hier staat ook per activiteit aangeduid 

wat de huidige situatie is en wat de doelstelling is voor 2020. 

1. Systeemverbetering 
Systeemverbetering is gericht op het optimaliseren van het transmurale proces: de kwetsbare momenten waarop iemand in de 

patiëntreis te maken heeft met een overgang (van patiënt of van data) van organisatie naar organisatie.  

De projecten in dit thema zijn verder onderverdeeld in drie categorieën: 

1. Regiobrede systeemverbetering; 

2. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg; 

3. Het bevorderen van zorg dichtbij/langer thuis wonen: ‘’de juiste zorg op de juiste plek’’  

In onderstaande tabel wordt met de iconen van de programma’s dementie en palliatieve zorg aangegeven als het project onder 

die programma’s valt. Deze projecten worden gefinancierd door respectievelijk de zorgverzekeraar en het ministerie van VWS. 

Regiobrede systeemverbetering  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Verbetering voor de 

bewoner/patiënt/professional 

Medicatieoverdracht 

 

Faciliteren Medicatie overdracht nog 

niet sluitend. Nog niet voor 

alle patiënten “opt ins”  bij 

huisartsen en apotheken 

aangesloten op LSP. 

 

Afspraken medicatie 

overdracht losstaand 

thema. 

 

 

 

Verhogen “opt ins” 

onder patiënten. 

Daarnaast m.n. inzet op 

meer huisartspraktijken 

aansluiten.  

 

Medicatieoverdracht 

integraal meenemen in 

projecten rond 

kwetsbare ouderen en 

GGZ. 

Bevorderen medicatieveiligheid 

en snellere overdracht van 

gegevens rond medicatie 

tussen hulpverleners. 

 

 

Voorkomen knelpunten rond 

medicatie tijdens de patiëntreis. 
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Regiobrede systeemverbetering     

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Verbetering voor de 

bewoner/patiënt/professional 

Medicatieoverdracht 

(vervolg) 
 

Faciliteren FTTO meerdere 

werkgroepen in regio: 

overzicht bundelen bij STZ. 

 

Inhoud wordt zelfstandig 

ontwikkeld door veld. STZ 

krijgt beperkte rol. 

Monitort voortgang en 

plaatst informatie op 

website. 

Specialisten en huisartsen 

hanteren 1 richtlijn rond 

medicatie voor specifieke 

diagnosegroepen. Informatie en 

overzicht op 1 plek beschikbaar 

in de regio. 

Programmacommissie 

Dementie 
 

Coördineren Er is behoefte aan input 

vanuit het lokale veld via 

vertegenwoordigers in de 

Programmacommissie. 

Het ophalen van input 

en het creëren van 

draagvlak voor de 

uitvoering van 

activiteiten, welke o.a. 

voortkomen uit dit 

jaarplan en tot doel 

hebben de 

samenwerking en de 

kwaliteit van de 

dementie in de regio te 

bevorderen. T.b.v. dit 

doel wordt er drie keer 

per jaar een bijeenkomst 

voor de 

Programmacommissie 

georganiseerd. 

De professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

zijn op de hoogte van landelijke 

en regionale ontwikkelingen. 

 

De samenwerking tussen 

professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

wordt vergroot. 

Professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

ontvangen informatie. 

Evaluatie netwerk 

dementie conform 

Zorgstandaard 
 

Signaleren, 

informeren, 

faciliteren en 

coördineren 

Momenteel vindt er geen 

structurele netwerk-

evaluatie plaats. In 2019 

wordt de nieuwe 

zorgstandaard dementie 

gepubliceerd met daarin 

mogelijk aanknopings- 

Een structurele vorm, 

inhoud en planning van 

een netwerkevaluatie 

voor Netwerk Dementie 

HL. 

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen. 

De samenwerking tussen 

professionals, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt bevorderd. 
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Regiobrede systeemverbetering     

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Verbetering voor de 

bewoner/patiënt/professional 

Evaluatie netwerk 

dementie conform 

Zorgstandaard (vervolg) 
 

 punten voor een 

netwerkevaluatie. 

  

Bovenregionaal en 

landelijk overleg – Kennis 

ophalen en vertalen naar 

regio 

 

Signaleren 

en 

Informeren 

De programma- en 

projectleider dementie 

volgen landelijke 

ontwikkelingen en hebben 

landelijk en 

bovenregionaal overleg.  

De informatie wordt 

vertaald naar concrete 

implicaties voor de regio 

HL. 

De zorgvrager ontvangt 

informatie. De zorgvrager zal 

zorg van betere kwaliteit 

ontvangen.  

De professionals, management, 

beleidsmaker en organisaties zijn 

op de hoogte van landelijke en 

regionale ontwikkelingen. 

De deskundigheid van 

professional, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt vergroot. 

Professionals, management, 

beleidsmaker en organisaties 

ontvangen informatie. 

‘Samen staan we sterk bij 

dementie’ 
 

Faciliteren, 

coördineren 

Vanuit de extramuraal 

managers is een plan in 

ontwikkeling waarin 

samenwerking in 

dementiezorg tussen 

casemanagers dementie 

en over organisaties heen 

bijdragen aan het 

verminderen van 

wachtlijsten en vergroten 

van kwaliteit. 

Vanuit de plannen van 

de extramuraal 

managers wordt in 2020 

een pilot gestart in een 

stadsdeel in DH. 

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen. 

De zorgvrager kan langer thuis 

blijven wonen. 

De deskundigheid van 

professional, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt vergroot. 

De samenwerking tussen 

professionals, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt bevorderd. 
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Regiobrede systeemverbetering     

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Verbetering voor de 

bewoner/patiënt/professional 

Coördinatie 

ELV/crisis/respijt 
 

Coördineren Momenteel is er online een 

overzicht van elv-laag 

bedden. Crisisbedden 

kunnen geregeld worden 

via het centrale 

telefoonnummer van  

TIP-Haaglanden. 

Inventariseren wat de 

mogelijkheden zijn om 

alle tijdelijk verblijf 

plekken (elv, grz, wlz, 

respijt (incl. wmo-spoed) 

inzichtelijk te maken en 

de coördinatie centraal 

te organiseren. 

Het voordeel voor de patiënt is 

dat deze sneller op de juiste 

plek terecht komt, doordat de 

professional minder lang hoeft 

rond te bellen omdat alle 

informatie op 1 plek 

beschikbaar is.  

Triagebedden  

 
 

Coördineren Patiënten met complexe 

problematiek blijven langer 

in het ziekenhuis liggen 

omdat het onduidelijk is 

welke vervolgzorg nodig is. 

Via de pilot triage kunnen 

patiënten op een 

‘labelloos’ bed worden 

opgenomen in de vvt en 

daar kan worden 

vastgesteld welke 

vervolgzorg de patiënt 

nodig heeft.  

De pilot triagebedden 

zal worden uitgebreid, 

met meer 

patiëntengroepen, meer 

verzekeraars, en meer 

inzicht in dossiers van het 

ziekenhuis. 

Het voordeel voor de patiënt is 

dat deze sneller op de juiste 

plek terecht komt. Voordeel 

voor de zorgprofessionals is dat 

zij de juiste patiënten kunnen 

beoordelen en makkelijker 

kunnen doorsturen naar een 

vervolgplek.   

Bovenregionaal en 

landelijk overleg – Kennis 

ophalen en vertalen naar 

regio 

 

Coördineren De programma- en 

projectleider palliatieve 

zorg volgen landelijke 

ontwikkelingen en hebben 

landelijk en 

bovenregionaal overleg. 

De informatie wordt 

vertaald naar concrete 

implicaties voor de regio 

Haaglanden. 

De professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

zijn op de hoogte van landelijke 

en regionale ontwikkelingen. 
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Regiobrede systeemverbetering     

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Verbetering voor de 

bewoner/patiënt/professional 

Programmacommissie 

Palliatieve Zorg 
 

Coördineren Er is behoefte aan input 

vanuit het lokale veld via 

vertegenwoordigers in de 

Programmacommissie. 

Het ophalen van input 

en het creëren van 

draagvlak voor de 

uitvoering van 

activiteiten, welke o.a. 

voortkomen uit dit 

jaarplan en tot doel 

hebben de 

samenwerking en de 

kwaliteit van de 

palliatieve zorg in de 

regio te bevorderen. 

T.b.v. dit doel wordt er 

drie keer per jaar een 

bijeenkomst voor de 

Programmacommissie 

georganiseerd. 

De professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

zijn op de hoogte van landelijke 

en regionale ontwikkelingen. 

 

De samenwerking tussen 

professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

wordt vergroot. 

Professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

ontvangen informatie. 

ZonMw: Implementatie 

van interventies in de 

praktijk 

 

 

Signaleren, 

faciliteren 

Er is behoefte aan 

gezondheidsonderzoek om 

samen met de 

netwerkpartners kennis te 

vergaren.  

 

Het verbeteren van de 

inzet van bestaande 

methodieken binnen de 

regio Haaglanden. 

Verbeterde inzet zal 

leiden tot een betere 

kwaliteit van de 

palliatieve zorg.  

De deskundigheid van 

professional, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt vergroot. 

 

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen. 

Geestelijke verzorging 

Thuis 
 

Coördineren, 

faciliteren   

In 2019 is in opdracht van 

VWS een infrastructuur en 

proces opgezet voor 

geestelijke verzorging in de 

thuissituatie.  

Het continueren van de 

infrastructuur en deze 

borgen binnen de regio 

na 2020. 

 

 

Professionals en zorgvrijwilligers 

deskundiger maken in het tijdig 

verwijzen naar geestelijke 

verzorging in geval van 

zingevingsvraagstukken. 
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Regiobrede systeemverbetering     

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Verbetering voor de 

bewoner/patiënt/professional 

Geestelijke verzorging 

Thuis (vervolg) 
 

Coördineren, 

faciliteren   

Geestelijk verzorgers 

kunnen ingezet worden in 

de thuissituatie binnen de 

regio bij inwoners van 50 

jaar of ouder, palliatief 

patiënten of naasten met 

een zingevingsvraag.  

Geestelijk verzorgers zijn 

een integraal onderdeel 

van het zorgproces. 

Patiënt heeft de regie en kan 

zelf kiezen voor geestelijke 

verzorging als hier behoefte aan 

is.  

 

Kwaliteit van zorg thuis verbetert 

door het zorgaanbod uit te 

breiden.  

Landelijk advies 

Denktank omzetten in 

regionale kaders 

 

 

Coördineren   Er is een landelijk advies    

  aangeboden door de    

  Denktank Palliatieve Zorg.  

  Dit advies wordt vertaald  

  in concrete acties. 

  De concrete acties die  

  voortkomen uit het  

  landelijke advies  

  zijn vertaald in    

  veranderingen in het  

  regionale netwerk. 

De professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

zijn op de hoogte van landelijke 

en regionale ontwikkelingen. 

Onderzoek naar de 

beddencapaciteit in de 

regio 
 

Signaleren Er is inzicht nodig in vraag 

en aanbod van 

palliatieve bedden in de 

regio.  
 

Capaciteitsonderzoek 

en jaarlijks overzicht 

opstellen met als doel 

inzicht krijgen in het 

aantal palliatieve 

bedden in de regio en 

of dit aantal volstaat, 

zodat patiënten de 

mogelijkheid hebben 

om te overlijden op de 

plek van voorkeur.  
 

Er is data beschikbaar voor 

eventuele wijzigingen in beleid. 

 

De zorgvrager kan overlijden op 

de plaats van voorkeur. 
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Kwaliteit van Zorg  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Beoogde verbetering voor de 

bewoner/patiënt/professional 

Implementatie 

Zorgstandaard dementie 
 

Signaleren, 

informeren, 

faciliteren en 

coördineren 

In 2019 wordt de nieuwe 

zorgstandaard dementie 

gepubliceerd. Aan de 

hand hiervan zullen 

aanknopingspunten komen 

voor verbetering van de 

dementiezorg in regio HL 

Ondersteunen van 

netwerkpartners in het 

implementeren van de 

herziene zorgstandaard 

dementie. Waar mogelijk 

wordt aangesloten op 

bestaande projecten. 

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen.  

De zorgvrager kan langer thuis 

blijven wonen. 

De zorgvrager ontvangt 

informatie 

De deskundigheid van 

professional, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt vergroot. 

Visie op 

casemanagement 

dementie  
 

Faciliteren Er is veel onduidelijkheid 

over de eisen en de 

werkinhoud van de 

casemanager dementie, 

hierover wordt in 2019 een 

eerste aanzet gemaakt 

voor een regionale visie.  

Deze visie wordt in 2020 

vastgesteld en moet in 

2020 gaan leiden tot een 

vervolg in het faciliteren 

van de casemanagers 

o.a. door een 

imagocampagne om 

nieuwe casemanagers 

aan te trekken. 

De deskundigheid van 

professional, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt vergroot. 

De samenwerking tussen 

professionals, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt bevorderd. 

 

Implementatie 

Kwaliteitskader 

Palliatieve Zorg 

Nederland 

 

 

Signaleren, 

faciliteren 

Netwerkleden wensen op 

de hoogte te zijn van de 

inhoud van het 

kwaliteitskader en wat dit 

betekent op organisatie- 

en netwerkniveau.  
 

Inventariseren en 

uitvoeren van een 

zelfevaluatie door 

netwerkleden met 

ondersteuning vanuit 

Stichting Transmurale 

Zorg. Het doel is dat 

netwerkleden de 

inhoud van het 

kwaliteitskader kennen 

en deze toepassen als 

richtinggevend  
 

De professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

zijn op de hoogte van landelijke 

en regionale ontwikkelingen. 

 

De deskundigheid van 

professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

wordt vergroot. 

 

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen. 
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Kwaliteit van Zorg  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Beoogde verbetering voor de 

bewoner/patiënt/professional 

Implementatie 

Kwaliteitskader 

Palliatieve Zorg 

Nederland (vervolg) 

 

 

Signaleren, 

faciliteren 

 
 

instrument in het 

verlenen van 

palliatieve zorg. 

Daarnaast krijgen zij 

inzicht in (eventuele) 

mogelijkheden om de 

kwaliteit van de door 

hen geleverde zorg te 

verbeteren.  
 

 

Scholingsaanbod voor 

zorgprofessionals 

 
 

Faciliteren Er zou meer kennis 

beschikbaar kunnen zijn bij 

hulpverleners en vrijwilligers 

over het bereiken van 

essentiële doelen uit het 

kwaliteitskader. Hierdoor 

worden bij palliatieve 

patiënten problemen van 

fysieke, psychische, sociale 

en spirituele aard niet altijd 

tijdig herkend en/of 

behandeld.  

Het organiseren van een 

symposium palliatieve 

zorg, palliatieve cafés, 

casuïstiekbesprekingen 

voor verpleegkundigen 

en basis- en 

nascholingen voor 

verpleegkundigen en 

verzorgenden. 

 

Het doel is het verbinden 

van netwerkleden en het 

verbreden van kennis 

onder professionals en 

vrijwilligers in de regio op 

het vlak van palliatieve 

zorg.  

De deskundigheid van 

professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

wordt vergroot. 
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Langer thuis – Juiste zorg op de juiste plek  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie  Doel 2020 Beoogde verbetering voor de 

bewoner/patiënt/professional 

Super Divers Dementie-

vriendelijk Den Haag 
 

Trajectregie, 

coördineren 

Het percentage ouderen 

en  mantelzorgers met een 

migratieachtergrond die 

dementie heeft is hoog en 

momenteel gebruikt deze 

doelgroep het huidige 

aanbod niet of minder dan 

de autochtone doelgroep. 

Vaststellen wat de 

redenen zijn voor de 

mismatch tussen het 

huidig zorgaanbod en 

de behoefte van de 

doelgroep.  

 

Oplossingsrichtingen 

ontwerpen samen met 

de doelgroep en 

zorgprofessionals om 

deze vervolgens uit te 

voeren. 

Bevorderen toestroom naar zorg 

voor escalatie doordat aanbod 

beter aansluit op de behoefte.  

 

Vergroten regie van de 

patiënten en mantelzorgers 

door actief mee te denken in 

behoeften en bijpassende 

oplossingen. 

 

Professional heeft meer houvast 

om cultuursensitief te kunnen 

werken door uitkomsten van de 

peiling van behoeften en 

wensen en samenwerking met 

de patiënt en mantelzorger. 

Netwerksamenwerking 

rond diagnose dementie 
 

Signaleren 

en 

coördineren 

Er is overlap in activiteiten 

van verschillende 

disciplines rond de 

diagnose dementie, 

hierdoor wordt inefficiënt 

gewerkt terwijl er wel 

wachtlijsten bestaan. 

Eenduidige regionale 

multidisciplinaire 

samenwerkingsafspraken 

rond de diagnose 

dementie tussen 

huisartsen/POH ouderen, 

wijkverpleegkundigen, 

casemanagers 

dementie en WMO.  

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen 

De samenwerking tussen 

professionals, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt bevorderd. 
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Langer thuis – Juiste zorg op de juiste plek  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie  Doel 2020 Beoogde verbetering voor de 

bewoner/patiënt/professional 

Respijtvoorzieningen 

 

Signaleren, 

faciliteren en 

coördineren 

De respijtvoorzieningen 

sluiten niet voldoende aan 

bij de behoeften in de wijk. 

In 2019 zijn de 

respijtvoorzieningen in 

beeld gebracht. 

In 2020 wordt onderzocht 

welke behoefte aan 

respijt er leeft per 

stadsdeel. Op basis 

daarvan wordt een gap-

analyse en vervolgens 

een verbeterplan 

gemaakt en gedeeld in 

het netwerk.  

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen. 

De zorgvrager kan langer thuis 

blijven wonen. 

De zorgvrager krijgt 

dementiezorg op de plaats van 

voorkeur. 

Implementatie herziene 

samenwerkingsafspraken 

diagnostiek 
 

Faciliteren en 

coördineren 

In 2019 zijn de 

samenwerkingsafspraken 

rond diagnostiek herzien. 

In 2020 worden de 

herziene samenwerkings-

afspraken rond 

diagnostiek regionaal 

geïmplementeerd. 

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen. 

De zorgvrager ontvangt 

informatie. 

De samenwerking tussen 

professionals, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt bevorderd. 
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2. Preventie en vroegsignalering 
Preventie en vroegsignalering leiden tot minder ziektelast voor bewoners en patiënten, minder werkdruk voor professionals en 

minder kosten voor de maatschappij.  

Onder het thema preventie en vroegsignalering scharen wij ook de categorie Advanced Care Planning.  

Preventie en vroeg signalering  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Beoogde verbetering voor de 

bewoner/patiënt/professional 

Preventie 

dementie 
 

Signaleren en 

faciliteren 

Er is nog weinig oog voor 

preventie van dementie. In 

samenwerking met GGD 

Haaglanden worden in 2019 

gekeken naar mogelijkheden om 

preventie onder de aandacht te 

brengen. Het zorgpad wordt al 

uitgerust met een hoofdstuk over 

preventie. 

Een concrete invulling voor 

preventie bij dementie 

samen met de GGD en 

verzekeraar.  

De zorgvrager kan langer 

thuis blijven wonen. 

 

Voorlichtings-

campagne vroeg 

signalering en 

toeleiding naar 

diagnostiek  

 

Informeren en 

faciliteren 

Er is nog terughoudendheid bij 

diagnostiek van mensen met 

dementie, er wordt nog veel 

gebruik gemaakt van 2e lijns 

diagnostiek waar 1e lijns 

diagnostiek mogelijk is en 

symptomen van dementie worden 

niet tijdig herkend waardoor 

mensen langdurig klachten 

ervaren zonder duidelijkheid over 

de oorzaak en adequate hulp te 

krijgen.  

Er worden eerder 

symptomen van dementie 

gesignaleerd en toegeleid 

naar diagnostiek conform 

regionale 

samenwerkingsafspraken 

diagnostiek.  

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen. 

De zorgvrager kan langer 

thuis blijven wonen. 

De samenwerking tussen 

professionals, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt bevorderd. 
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Advanced Care Planning  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Beoogde verbetering voor 

bewoner/patiënt/professional 

Transmurale 

Zorgbrug 
 

Signaleren, 

Informeren, 

Coördineren, 

Faciliteren 

In 2019 is de pilot Transmurale 

Zorgbrug gestart in de regio vanuit 

het Hagaziekenhuis met Florence 

en HWW zorg. Met de Transmurale 

Zorgbrug maakt de 

wijkverpleegkundige al kennis met 

de patiënt tijdens de 

ziekenhuisopname en komt 

daarna nog een aantal keer thuis 

op bezoek. Zo heeft de patiënt 

altijd een vast aanspreekpunt en 

worden nieuwe 

zorgvragen/heropnames 

voorkomen. 

Transmurale Zorgbrug 

wordt uitgebreid: 

1. Uitbreiden naar het 

HMC; 

2. Opschalen naar 

andere  VVT-

organisaties. Vanaf 

2021 regio breed 

uitrollen. 

Voorkomen van sterfte en 

heropname onder kwetsbare 

ouderen na een opname in 

het ziekenhuis.  

Gestructureerd 

Periodiek Overleg 

kwetsbare 

ouderen (GPO) 

 

Faciliteren  Er is geen vaste methode voor 

GPO en nog niet alle wijken 

kennen GPO waardoor er 

onvoldoende tijdig gesignaleerd 

kan worden in multidisciplinair 

verband.  

I.s.m. programma 

Palliatieve zorg wordt 

gewerkt aan een 

regionaal dekkende GPO 

structuur voor kwetsbare 

ouderen.  

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen. 

De deskundigheid van 

professional, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt vergroot. 

De samenwerking tussen 

professionals, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt bevorderd. 

Transmurale 

Palliatieve Zorg 

bevorderen door 

1e en 2e lijn beter 

te verbinden 

 

 

Signaleren, 

faciliteren, 

coördineren 

en informeren 

Er zou een betere overdracht 

plaats kunnen vinden tussen het 

ziekenhuis en de thuissituatie. 

Het is gebleken dat niet alle 

patiënten en naasten naar huis 

gaan met de juiste zorg en 

zorgverleners die op de hoogte  
 

Het verbeteren van de 

overdracht tussen het 

ziekenhuis en de 

thuissituatie, zodat ook in 

de thuissituatie 

kwalitatief goede zorg 

geboden kan worden  
 

De samenwerking tussen 

professionals, management, 

beleidsmakers en 

organisaties wordt 

bevorderd. 
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Advanced Care Planning  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Beoogde verbetering voor 

bewoner/patiënt/professional 

Transmurale 

Palliatieve Zorg 

bevorderen door 

1e en 2e lijn beter 

te verbinden 

(vervolg) 

 

 

Signaleren, 

faciliteren, 

coördineren 

en informeren 

zijn van de wensen en 

behoeften.  
 

die aansluit op de 

wensen en behoeften 

van de palliatieve 

patiënt en de naasten.  
 

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen. 

 

De zorgvrager kan langer 

thuis blijven wonen. 

 

De zorgvrager ontvangt 

informatie. 

Het aanjagen en 

oprichten van 

PaTz-groepen 

(Een vorm van 

advance care 

planning in de  

1e lijn) 

 

Faciliteren Er zou meer samengewerkt en 

geleerd kunnen worden van 

elkaar door huisartsen, 

wijkverpleging, apothekers en 

vrijwilligers terminale zorg rond 

de palliatief thuiswonende 

patiënt. Hierdoor ontvangt de 

patiënt niet de optimale 

kwaliteit van zorg.  
 

Oprichting van drie 

nieuwe PaTz-groepen in 

de regio Haaglanden 

met als 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.  
 

De samenwerking tussen 

professionals, management, 

beleidsmakers en 

organisaties wordt 

bevorderd. 

 

De deskundigheid van 

professionals, management, 

beleidsmakers en 

organisaties wordt vergroot. 

 

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen. 

 

De zorgvrager kan langer 

thuis blijven wonen. 

 

De zorgvrager ontvangt 

informatie. 
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3. ICT, e-Health en informatievoorziening 
ICT  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Beoogde verbetering voor 

bewoner/patiënt/professional 

Komen tot keuze voor 

verwijsapplicatie ZH – 

VVT 
 

Faciliteren 

en 

coördineren 

Er wordt gebruik gemaakt 

van applicatie Point. Dit 

contract loopt af. 

Komen tot een keuze 

voor een applicatie 

om de verwijsstroom 

tussen ZH – VVT en vv 

goed te organiseren. 

Minder werkdruk voor de 

professional, meer 

gestroomlijnd proces, minder 

informatieverlies, betere 

kwaliteit voor de patiënt.  

Opzet en 

uitgangspunten 

regionale 

architectuur 

beschrijven 

 

Faciliteren 

en 

coördineren 

Er is geen gedeeld beeld 

binnen de regio 

Haaglanden over 

uitgangspunten van 

uitwisseling van medische 

gegevens. De wens om 

hiertoe te komen bestaat 

wel. 

Opstellen van 

gedeelde 

uitgangspunten 

rondom regionale 

architectuur zodat 

organisaties eigen 

keuzes hierop kunnen 

afstemmen. 

Betere afstemming tussen 

organisaties, gedeelde 

uitgangspunten aangaande 

delen van informatie. Dit 

levert, op termijn, ook betere 

informatievoorziening op 

voor de professional, en dus 

ook betere kwaliteit voor de 

patiënt.  

Draagvlak en 

wenselijkheid van 

regionale coalities 

voor landelijke 

programma’s 

onderzoeken 

 

Faciliteren 

en 

coördineren 

Er zijn verschillende landelijke 

programma’s actief (InZicht, 

Babyconnect, OZO 

verbindzorg etc). Binnen de 

regio bestaat er interesse om 

hiermee aan de slag te 

gaan. 

Onderzoeken of 

regionale coalities 

voor landelijke 

programma’s 

haalbaar zijn. 

Betere informatievoorziening 

levert minder werkdruk op, 

betere kwaliteit van besluiten 

en dus ook meer 

gezondheidswinst. 
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E-Health  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Beoogde verbetering voor 

bewoner/patiënt/professional 

Vervolg e-Health 

binnen dementie 

projecten 

 

 

Signaleren, 

informeren  

E-Health is nog niet onder de 

aandacht binnen programma 

dementie, omdat de 

mogelijkheden in e-Health 

toenemen evenals de 

schaarste in professionals ligt 

hier een verbetermogelijkheid. 

Per activiteit wordt in 

2020 getoetst of er  

e-Health toepassingen 

zijn die een 

(deel)oplossing kunnen 

zijn voor het 

onderliggende 

probleem. 

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen. 

De zorgvrager kan langer thuis 

blijven wonen. 

De deskundigheid van 

professional, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt vergroot. 

De samenwerking tussen 

professionals, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt bevorderd. 

 

Informatievoorziening  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie  Doel 2020 Beoogde verbetering voor 

bewoner/patiënt/professional 

Informatievoorziening 

voor hulpverleners 

middels de app 

‘Palliarts’ 

 

Informeren Er is behoefte aan digitaal 

inzicht in regionale en landelijke 

richtlijnen, organisaties in de 

regio, formularia en checklists.  

 

Informatievoorziening 

middels de digitale 

app PalliArts met als 

doel dat professionals 

uit de regio de 

beschikbare palliatieve 

bedden kunnen inzien 

en de richtlijnen, 

organisaties in de regio, 

formularia en checklists 

kunnen raadplegen 

voor passende 

kwalitatieve zorg.  

Professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

ontvangen informatie. 

 

De deskundigheid van 

professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

wordt vergroot. 

 

De zorgvrager zal zorg van 

betere kwaliteit ontvangen. 
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4. Voorlichting  
Voorlichting  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Beoogde verbetering 

voorbewoner/patiënt/professional 

Geheugensteunpunt 

dementie 
 

Informeren 

en faciliteren 

Het geheugensteunpunt.nl 

wordt geregeld 

geraadpleegd door mensen 

met dementie en hun naasten 

en draagt daarin bij aan de 

informatieverstrekking over 

het zorgaanbod rond 

dementie in regio 

Haaglanden. 

Bij blijven houden van 

het 

geheugensteunpunt 

en zo nodig aanpassen 

en aanvullen zodat 

informatie volledig en 

up-to-date is. 

De zorgvrager ontvangt 

informatie. 

 

Verspreiding folder 

casemanagement 

dementie 

 

 

Informeren 

en faciliteren 

In 2019 is de folder 

Casemanagement dementie 

herzien en verspreid. 

Het blijven verstrekken 

van de folder en zo 

nodig aanpassen bij 

grote wijzigingen. 

De zorgvrager ontvangt 

informatie. 

 

Zorgpad Dementie 

Haaglanden 
 

Informeren 

en faciliteren 

In 2019 wordt het zorgpad 

dementie Haaglanden 

ontwikkeld voor mensen met 

dementie, mantelzorgers en 

professionals. 

Zorgpad Dementie 

Haaglanden cyclisch 

evalueren en bijstellen 

en onder de aandacht 

brengen. 

De zorgvrager ontvangt 

informatie. 

Professionals, management, 

beleidsmaker en organisaties 

ontvangen informatie. 

 

Publiekscampagne 

met betrekking tot 

palliatieve zorg 

 

 

Informeren Er is communicatie nodig 

richting burgers over wat 

palliatieve zorg inhoudt en 

wat er in de regio mogelijk is. 

Hiermee bieden we hen de 

mogelijkheid om vooruit te 

kijken en vroegtijdig na te 

denken over wat hun wensen 

en behoeften zijn.  

Het organiseren van 

drie lokale 

bijeenkomsten om 

burgers bewust te laten 

nadenken over de 

eindigheid van het 

leven en te informeren 

over de zorg die nog 

wel geboden kan 

worden als een ziekte 

niet meer geneesbaar  

De zorgvrager ontvangt 

informatie. 

 

Professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

ontvangen informatie. 
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Voorlichting  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Beoogde verbetering 

voorbewoner/patiënt/professional 

Publiekscampagne 

met betrekking tot 

palliatieve zorg 

(vervolg) 

 

 

Informeren  is. Centraal in de zorg 

staat de kwaliteit van 

leven en de wensen en 

behoeften van de 

patiënt en diens 

naasten. Voor deze 

campagne wordt 

contact gelegd met 

gemeenten rond het 

thema sterven, waarbij 

aansluiting gezocht 

wordt met het beleid 

van gemeenten.  

 

Informatievoorziening 

via website, 

informatiemappen 

voor patiënten en 

naasten, nieuwsbrief 

en sociale media 

 

 

Informeren Er is communicatie nodig 

richting professionals, 

patiënten en naasten over 

het aanbod en de 

ontwikkelingen die regionaal, 

bovenregionaal en landelijk 

plaatsvinden.  

 

Informatievoorziening 

middels diverse media 

(Website STZ, LinkedIn, 

Twitter, nieuwsbrief STZ, 

website netwerk 

palliatieve zorg 

Haaglanden) en 

informatiemappen. 

Hierdoor zijn zowel 

zorgprofessionals als 

patiënten en hun 

naasten op de hoogte 

van de ontwikkelingen 

en het bestaande 

aanbod.  

 

De zorgvrager ontvangt 

informatie. 

 

Professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

ontvangen informatie. 
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Voorlichting  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Beoogde verbetering 

voorbewoner/patiënt/professional 

Starten Dementie 

Werkgroep 
 

Faciliteren, 

informeren 

en 

coördineren 

De besluitvorming, signalering 

en initiëring van activiteiten 

vanuit het Netwerk Dementie 

Haaglanden ontstaan vanuit 

professionals.  

In de besluitvorming, 

signalering en initiëring 

van activiteiten vanuit 

het Netwerk Dementie 

Haaglanden worden 

mensen met dementie 

en mantelzorgers 

betrokken. 

De zorgvrager zal zorg van betere 

kwaliteit ontvangen. 

De deskundigheid van 

professional, management, 

beleidsmaker en organisaties 

wordt vergroot. 

 

Jaarlijks symposium 

dementie 
 

informeren Jaarlijks wordt er een 

symposium georganiseerd 

voor professionals vanuit het 

Netwerk Dementie 

Haaglanden 

Symposium dementie 

2020 staat in teken van 

vroegsignalering. De 

specifieke 

doelgroepen (o.a. 

ouderen met 

migratieachtergrond) 

krijgen hierin extra 

aandacht 

Professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

ontvangen informatie. 

Health Innovation 

School (HIS) 

 Coördineren, 

faciliteren, 

informeren 

Er zijn al 2 landelijke edities 

van de HIS georganiseerd en 

verschillende regionale edities 

in het land. 

Het doel is om 

deelnemers met elkaar 

te laten leren over zorg 

innovatie. Door de 

gehele sector bij elkaar 

te hebben zal er 

kruisbestuiving 

ontstaan en zal er een 

community gevormd 

worden van innovators 

in de regio 

Haaglanden. 

Professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

ontvangen informatie, raken 

geïnspireerd en vormen onderling 

een community van vernieuwers. 
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Voorlichting  

Projecttitel Taak STZ Huidige situatie Doel 2020 Beoogde verbetering 

voorbewoner/patiënt/professional 

Regionale e-Health 

dag i.s.m. ZorgZijn 

Werkt 

 Informeren, 

inspireren 

Regionale partijen informeren 

over mogelijkheden e-Health 

en de winst ervan ervaren. 

Benodigde digi-vaardigheden 

mee nemen als belangrijk 

thema. 

Doel is om professionals 

veld kennis te laten 

nemen van de kansen 

die e-Health biedt en 

dit ook zelf te ervaren. 

Professionals, management, 

beleidsmakers en organisaties 

ontvangen informatie, raken 

geïnspireerd en vormen onderling 

een community van vernieuwers. 
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3. Rol en positie van Stichting Transmurale Zorg 
Vanaf 2018 heeft STZ, in aansluiting op de ontwikkelingen in zorg en welzijn, haar visie en missie geherformuleerd.  

1. Visie 
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.  

2. Missie  
Op objectieve wijze (los van belangen van stakeholders) samenhang aanjagen, inspireren en faciliteren in preventie, welzijn en 

zorg en zodanig dat toegevoegde waarde ontstaat voor kwetsbare bewoners/patiënten en hun mantelzorgers in het netwerk van 

zorg en welzijn. 

Deze toegevoegde waarde betreft: 

• Bevorderen dat de patiënt op de juiste plek terecht komt waar de juiste zorg voorhanden is. 

• Bevorderen dat de juiste zorg op het juiste moment wordt gegeven. 

• Verkorten wachttijden bij op- en afschaling van zorg (patiënt z.s.m. op de juiste plek). 

• Minder medische en medicatiefouten bij overdracht. 

• Meer gevoel van regie bij de patiënt betere keuzes kunnen maken door heldere informatie voor de patiënt en mantelzorger bij 

overdracht. 

• Minder onnodige opschaling/heropname in de keten (zorg zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van patiënt). 

Bovenstaande punten komen ook de doelmatigheid van zorg ten goede. 

3. STZ komt in actie bij 
Verbeteringsvraagstukken: 

1. Wanneer er tijdens transfermomenten in de zorg of in samenwerkingssituaties rond de zelfstandig wonende patiënt 

waardeverlies of risico’s (dreigen te) ontstaan voor de patiënt en zijn omgeving op grond van afstemming, kwaliteit van zorg, 

zorg op verkeerde plek of moment, informatieoverdracht en onvoldoende mogelijkheden zelfmanagement. 

2. Hierbij minimaal 3 ketenpartners betrokken zijn. 
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Vernieuwing aanjagen: 

3. Wanneer STZ in haar verkennende en inspirerende rol innovaties signaleert met betrekking tot transfer, samenwerking in 

zorg/welzijn en preventie die een toegevoegde waarde voor de patiënt/mantelzorger kunnen hebben. 

 

Het besluit over wel/niet op te pakken vraagstukken ligt bij het bestuur van STZ. 

 

4. STZ streeft samen met haar stakeholders naar bevordering van 
1. Zorg en ondersteuning in juiste fase op juiste plek. 

2. Structurele aandacht voor preventie en verbetering van de kwaliteit van zorg en welzijn in de regio. 

3. Optimale verbinding en samenwerking tussen zorg en welzijn. Een integrale aanpak leidt tot goed op elkaar afgestemde 

dienstverlening voor de burger. 

4. Efficiënte transfer in de keten met waarde toevoeging voor de cliënt. 

5. Organische afgestemde netwerken van hulpverleners (zorg /welzijn) rond de patiënt indien mogelijk in zijn directe 

woonomgeving. 

6. Juiste tools en goede informatievoorziening ten behoeve van afgestemde zorg met juiste informatie ten behoeve van 

zelfmanagement patiënt en omgeving. 

7. Toegankelijke, beschikbare en betaalbare regionale gezondheidszorg; basiszorg vindt plaats dicht bij huis en gespecialiseerde 

zorg gecentreerd. 

8. Aandacht voor positieve gezondheid, waarbij naast de zorg ook andere leefgebieden (b.v. sociaal netwerk, bewegen, 

zingeving) worden meegenomen in oplossingsrichtingen. 

9. Bewustwording en kennisdeling over transmurale thema’s, resultaten en afspraken onder stakeholders. 

5. STZ is in de regio Haaglanden 
1. Het platform voor resultaat- en toekomstgerichte samenwerking in de keten van zorg en welzijn. 

2. Het platform waar gezamenlijke werkafspraken worden gemaakt rond ketenthema’s. 

3. De ontmoetings- en ontwikkelingsplek met betrekking tot ketenthema’s met ruimte voor debat en visieontwikkeling. 

4. De verbindende schakel en het aanspreekpunt voor stakeholders in zorg en welzijn. 

5. Het platform met gebundelde kennis en expertise o.g.v. ketenthema’s. 

STZ heeft de rol van facilitator, verbinder en aanjager.  
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6. Unique Selling Points STZ 
1. Alle ketenpartners zijn vertegenwoordigd die noodzakelijk zijn voor afstemming 

2. Verbindend 

3. Onafhankelijk 

4. Gericht op regionale verbetering van samenwerking/eenheid en op innovatie 
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Bijlage 1. Inrichting van de overlegstructuur en wijze van besluitvorming 
Om tot een werkende netwerkstructuur met een resultaatgerichte werkwijze te komen, wordt de volgende structuur gehanteerd: 

 

  

Bestuur en portefeuillehouders

Projecten keten 
kwetsbare 
ouderen

 Medicatie 
Overdracht

Projecten keten 
GGZProgrammacie Dementie

Programmacie 
Palliatieve Zorg

Project
groep

Project
groep

Project
groep

Project
groep

RSO: projecten zorg 
en ICT

Kennisgroep 
Transfer1. Regionale gegevens 

architectuur
2. Verwijzen ZKH-VVT
3. Aanjagen E-Health

4. Verkennen 
programma s Baby 

connect en OZO 
verbindzorg

1. Transmurale zorgbrug
2. Ouderen in pre acute 

fase (advanced care 
planning)

3. Regionale Coördinatie 
kortdurend verblijf

4. Stroomlijning aanbod 
wijk

1. Epa in wijk
2. Vroegsignalering GGZ
3. Doorstroom in keten

1. LSP
2.Thema 

medicatieoverdracht 
integraal meenemen in 

patient reis
3. FTTO monitoring en 

centrale informatie

Juiste zorg op de juiste plek, preventie, vroegsignalering, netwerkzorg, coördinatie van zorg

Coördinatie, JZOJP, kwaliteit, informatie

Aanjagen 
innovatie en 

transformatie 

1. Health Innovation School 
Haaglanden

2. Bijeenkomst E-Health
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In de kennisgroep Transfer worden problemen met betrekking tot overdracht besproken (inclusief POINT) en werkafspraken 

aangepast. STZ blijft op deze wijze signaleren waar zich problemen (gaan) voordoen in de keten. Daar waar de problematiek 

zodanig is dat deze vraagt om een transmurale projectmatige aanpak wordt deze aan het bestuur voorgelegd.  

In het proces van probleem tot oplossing/resultaat zijn drie lagen essentieel: 

1. De laag van het bestuur: deze laag geeft haar commitment aan de thema’s op hoofdlijnen. Tussentijds (in elke fase) wordt het 

bestuur op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen binnen de thema’s opdat hierop tijdig bijsturing kan plaatsvinden. 

Portefeuillehouders (bestuurder zelf of afgevaardigde) zijn verantwoordelijk voor een thema. Er kan op de portefeuillehouders 

een extra beroep worden gedaan indien noodzakelijk (bijvoorbeeld meedenken, interveniëren bij spaak lopen proces). Met 

betrekking tot de projecten zal STZ kort cyclisch rapporteren aan het bestuur over voortgang en resultaten. Binnen het bestuur 

wordt besloten over vervolgstappen. 

2. De laag van het management/beleid: deze laag is met name vertegenwoordigd in de projectgroepen en 

programmacommissies van de netwerken. De programmacommissie van de netwerken keurt het meerjarenplan goed en 

brengt prioritering aan in de op te pakken knelpunten.  

3. De laag van de uitvoering: deze laag is met name vertegenwoordigd in de deelprojectgroepen en werkt de hoofdoplossingen 

uit die in elke fase worden teruggekoppeld aan de overkoepelende projectgroep. 

Met stakeholders zijn de volgende afspraken gemaakt aangaande het proces: 

1. Afgevaardigden in programmacommissie en projectgroepen hebben mandaat; 

2. Afgevaardigden in programmacommissie en projectgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor op lijnen en communicatie binnen 

de eigen organisatie; 

3. Afgevaardigden in programmacommissie en projectgroepen zijn aanwezig bij bijeenkomsten; 

4. Afgevaardigden in programmacommissie en projectgroepen leveren actief input en reageren binnen deadlines op plannen 

en voorstellen; 

5. Stakeholders zijn zelf verantwoordelijk voor de bekostiging (indien van toepassing) en implementatie van een gekozen 

oplossing; 

6. Zowel STZ als stakeholders communiceren actief (bijvoorbeeld op de eigen website) over bereikte resultaten op ketenthema’s. 

Dit draagt bij aan kennisdeling, draagvlak en implementatiebereidheid. 

Het bestuur wordt door directie geïnformeerd over het verloop van het proces en 

aanwezigheid van stakeholders per thema. 
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Bijlage 2: patiëntreis per doelgroep 
In deze patiëntreizen wordt duidelijk hoe de projecten, die in hoofdstuk 2 zijn beschreven, samenhangen voor de beschreven 

patiëntgroepen. In elke patiëntreis is weergegeven welke (transmurale) problemen de patiënt tegenkomt en welke projecten 

daarop aangrijpen.  

a. Patiëntreis van een kwetsbare oudere met een acute zorgvraag 
 

 

 

Hiernaast is de patiëntreis afgebeeld die kwetsbare 

ouderen vaak meerdere malen afleggen. Dit 

gebruiken wij als een instrument om de problemen 

die de patiënt tegen kan komen (weergegeven als 

donkere wolk) te plaatsen. De icoontjes van 

projecten van Stichting Transmurale Zorg geven 

aan hoe wij op die problemen inspelen met de 

volgende projecten: 

1. Transmurale Zorgbrug 

2. Triagebedden voor huisartsen 

3. Onplanbare ANW-zorg 

4. Wijkverpleegkundige in the lead 

5. Coördinatiepunt ELV/Crisis/Respijt  
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b. Patiëntreis van een persoon met dementie  
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c. Patiëntreis van een persoon met GGZ-problematiek 
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d. Patiëntreis van een persoon aan het einde van het leven (palliatieve zorg) 
 

              Hiernaast is de patiëntreis afgebeeld 

              die een palliatieve patiënt kan  

              afleggen. Dit gebruiken wij als een 

              instrument om problemen die de 

              patiënt tegen kan komen   

              (weergegeven als gele wolkjes) te 

              plaatsen. We spelen in op deze  

              problemen met de projecten zoals 

              benoemd in dit jaarplan. 

 

 


