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De zorgaanbieders in regio Haaglanden, verenigd in Stichting Transmurale Zorg, hebben kennis 
genomen van de houtskoolschets acute zorg en onderschrijven dat het acute zorglandschap 
verandert. Wij voelen ons verantwoordelijk om gezamenlijk de visie op de acute zorgketen in de 
regio Haaglanden uit te werken en deze vervolgens om te zetten in actie. In onze regio zullen we de 
verschillende reacties op de houtskoolschets bundelen onder coördinatie van Stichting Transmurale 
Zorg. Vooruitlopend op landelijke besluitvorming over de houtskoolschets zullen wij onderdelen gaan 
implementeren met de partijen die hier achter staan.  
 
Er is een eerste analyse gemaakt van de overeenkomsten en verschillen in de visies op acute zorg 
voor de regio. De zorgaanbieders in de regio onderschrijven het belang van preventie van acute zorg. 
In verdere gesprekken zal besproken moeten worden op welke manier de zorgaanbieders hier samen 
in kunnen optrekken. De zorgaanbieders zijn het ook eens over de wenselijkheid van verschuiving 
naar meer acute zorg thuis. Om dit te realiseren is nog meer ketensamenwerking nodig. Een 
essentiële succesfactor in de samenwerking is de verbetering van de digitale infrastructuur in de 
regio om de samenwerking binnen o.a. de acute zorg te versterken. Over de inrichting van een 
(regionale) zorgmeldkamer moet nog verder gesproken worden tussen de verschillende partijen. 
Unaniem is uitgesproken dat intensievere samenwerking tussen de partijen wenselijk is, maar de 
manier waarop zal nog verder uitgewerkt moeten worden.  
 
In 2021 gaan wij als regio verder met het inrichten van een toekomstbestendige acute zorgketen met 
als basis de houtskoolschets. De intentie is om gezamenlijk tot afspraken en werkwijzen te komen 
waardoor de patiënt zo goed mogelijk geholpen wordt in een acute situatie.  
 
De zorgaanbieders verenigd in Stichting Transmurale Zorg zijn graag een gesprekspartner voor het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het verder ontwikkelen van een landelijke 
visie op het acute zorglandschap die past bij de regio Haaglanden en zijn zorgaanbieders.  
 
   


