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1. Voorwoord 
2020 begon als elk jaar. Vol goede voornemens en nieuwe plannen gingen zorgaanbieders aan de slag om de best mogelijke zorg 

te leveren voor de inwoners van de regio Haaglanden. Tot vanaf februari het virus Covid-19 de agenda’s ging beheersen. Alle 

zorgaanbieders hebben hard gewerkt om de zorg zoveel mogelijk draaiende te houden. Dit heeft direct gevolgen gehad voor de 

activiteiten van STZ, want wij zijn sterk afhankelijk van medewerking van bestuur, management en professionals uit de zorg. Het is 

logisch dat deze in de crisis minder bereikbaar waren. Door slim op afstand te werken heeft STZ hier zo goed mogelijk mee om 

proberen te gaan. Praktisch heeft STZ een bijdrage geleverd door de actie “alle mondkapjes verzamelen”. Hierdoor zijn in het 

voorjaar maar liefst 38.000 mondkapjes en andere noodzakelijke hulpmiddelen bij zorgaanbieders in de regio terecht gekomen! 

Het is mooi om te zien hoe elke zorgprofessional en vrijwilliger alle creativiteit benutte om mensen met dementie en hun naasten bij 

te staan in dit jaar vol beperkingen. Er is binnen het programma dementie een publiekscampagne gestart die gericht is op gezond 

gedrag dat het risico op dementie vermindert. Ook binnen het programma palliatieve zorg is een postercampagne en een 

AdvanceCarePlanning-toolbox ontwikkeld om wensen en behoeften, ten aanzien van zorg en het levenseinde, tijdig te bespreken. 

Om zorgprofessionals elkaar beter te leren kennen en te inspireren om de uitdagingen waar de zorg voor staat op een creatieve 

manier het hoofd te bieden, is de Health Innovation School Haaglanden opgericht. Vanaf het najaar van 2020 is een groep van 

50 enthousiaste deelnemers uit zorg, welzijn en sociaal domein gestart met in totaal 3 lesblokken.  

In maart 2020 is een rapport van de IGJ uitgekomen waarin staat dat de zorg voor kwetsbare ouderen in de wijk Bouwlust en 

Vrederust beter moet. Voornaamste reden is dat huisartsen en wijkverpleegkundigen elkaar onvoldoende weten te vinden. In de 

afgelopen maanden hebben onder meer in speeddates wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en huisartsen elkaar ontmoet. 

Dit heeft geleid tot praktische onderlinge samenwerkingsafspraken. De bestuurders nemen de verantwoordelijkheid voor het 

vormgeven van een betere samenwerking.  

Binnen de regio is het gelukt om tot een besluit te komen voor de migratie van Point naar ZorgDomein voor het transferproces vanuit 

de ziekenhuizen naar de VVT. Dit past binnen de ambitie die het bestuur heeft geformuleerd om de uitwisseling van medische 

gegevens tussen zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders en patiënten te verbeteren. 

De organisatie van STZ zelf is ook volop in ontwikkeling. Ingrid Wolf-de Jonge is Martin van Rijn opgevolgd als voorzitter en Arnold van 

Halteren is na het vertrek van Lisette van den Heuvel de nieuwe directeur. Karel Rondaij heeft zijn positie in het bestuur neergelegd. 

Ondanks al deze wisselingen is inmiddels het besluit genomen dat STZ een vereniging gaat worden met een open structuur die 

flexibele samenwerkingen tussen zorg en welzijn gaat bevorderen. Dit was niet gelukt zonder de inzet van Martin, Lisette, Karel en de 

rest van het bestuur.  

Ingrid Wolf, voorzitter STZ 
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2. Resultaten Stichting Transmurale Zorg 
Hieronder staan per thema of programma de resultaten zoals ze terug te vinden zijn in de kennisbank van onze website. Voor meer 

informatie over de resultaten kunt u op de pictogrammen klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar onze website.   

a. Health Innovation School 
In september 2020 zijn 50 enthousiaste deelnemers gestart met de Health Innovation School Haaglanden. Deze editie heeft, 

wegens de maatregelen, online plaatsgevonden. Aan het begin was dit nog even wennen voor iedereen, maar ondertussen zijn 

de deelnemers, dagvoorzitter, coaches en sprekers zeer ervaren met deze online methode. In 2020 hebben er 2 blokken van 2 

lesdagen plaatsgevonden en zijn de deelnemers in 8 projecten aan de slag gegaan met samenwerkingsknelpunten in de regio. 

Begin 2021 zullen de deelnemers hun projecten afronden en zal het laatste lesblok georganiseerd worden.  

         

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/interview-deelnemer-health-innovation-school/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/health-innovation-school-halverwege/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/health-innovation-school-haaglanden-begonnen/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/deelnemers-health-innovation-school-haaglanden-zijn-bekend/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/voorbereidingen-health-innovation-school/
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b. Verbetertraject inspectierapport Bouwlust/Vrederust 
In maart 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een rapport uitgebracht over de samenwerking tussen 

huisartsen en wijkverpleegkundigen in de Haagse wijken Bouwlust en Vrederust. Uit dit rapport is gekomen dat deze samenwerking 

niet optimaal verloopt en de zorgprofessionals elkaar onvoldoende weten te vinden. Daarom is gestart aan een verbetertraject. 

De huisartsen en wijkverpleegkundigen hebben (laagdrempelig) kennis met elkaar gemaakt en contactgegevens uitgewisseld. Zij 

zijn gezamenlijk gestart aan het verbetertraject dat ook bestuurlijk ondersteund wordt. De partijen hebben gezamenlijk de eerste 

afspraken gemaakt en werkwijzen meer op elkaar afgestemd. In 2021 zal verder gewerkt worden aan dit traject.  

 

 

 

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/samenwerking-huisarts-en-wijkverpleegkundige/
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c. Acute Zorg  
In 2020 lag de focus op de houtskoolschets acute zorg. De zorgaanbieders hebben hier een gezamenlijke regionale reactie op 

gegeven.   

  

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/gezamenlijke-reactie-houtskoolschets-acute-zorg/
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d. Vitaal Thuis 
Vanaf 1 januari hebben Respect zorg, Stichting Eykenburg en WZH zorg zich gevoegd bij de samenwerking rondom de transmurale 

zorgbrug. Helaas heeft door de coronapandemie de samenwerking rondom de transmurale zorgbrug stil gelegen, omdat de 

warme overdracht niet mogelijk was. Door de coronadrukte in de ziekenhuizen en verpleeghuizen is dit thema tijdelijk naar de 

achtergrond verschoven, maar in 2021 zal het weer opnieuw opgepakt worden.  

 

  

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/nieuwe-deelnemers-transmurale-zorgbrug/
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e. Medicatie Overdracht 
In 2020 zijn er in de werkgroep medicatieoverdracht knelpunten besproken en afspraken gemaakt om de elektronische verzending 

van medicatievoorschriften te verbeteren. Op verzoek van de ziekenhuizen is er een regionaal adresboek gemaakt met 

aansluitnummers en secure mailadressen van de apotheken in de regio. Dit adresboek is ook beschikbaar voor andere 

zorgverleners.  

De FTTO werkgroep is dit jaar door de coronacrisis maar eenmaal bij elkaar gekomen. Veel transmurale werkafspraken zijn dit jaar 

gemaakt in de werkgroepen van Haagse Zorgen of in het Transitieoverleg. 

         

  

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/haagse-zorgen-voor-zorginhoudelijke-regionale-transmurale-afspraken/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/werkafspraak-acetylsalicylzuur-in-de-zwangerschap/
https://transmuralezorg.nl/?post_type=cpt_kennisbank&p=3787
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f. Geestelijke Verzorging Thuis 
Geestelijke verzorging in de thuissituatie is sinds 2019 mogelijk. STZ geeft zorgaanbieders die geestelijke verzorging bieden en 

geestelijk verzorgers de mogelijkheid om de dienst aan de inwoners van Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar 

en Zoetermeer te verlenen. 

In 2020 is het proces verduidelijkt en waar nodig aangepast. Gedurende het jaar zijn er meerdere organisaties en vrijgevestigd 

geestelijk verzorgers aangesloten en is er zelfs gedurende de coronacrisis een behoefte aan GV Thuis geweest die is doorgezet 

door de aangesloten zorgaanbieders. De stappen die gezet moeten worden om de GV Thuis te inbedden in de huidige 

zorgprocessen is door de coronacrisis gestagneerd en wordt in 2021 voortgezet.  

         

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/beeld-gv-thuis-2020-in-cijfers/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/contracten-zorgaanbieders-en-geestelijk-verzorgers-hernieuwd-voor-2021/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/koning-spreekt-met-geestelijk-verzorgers/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/marktconsultatie-vws-geestelijke-verzorging-thuis/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/subsidie-communicatieplan-gv-thuis-toegekend/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/aanvraag-subsidie-gv-thuis-2021/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/folder-gv-thuis/
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g. Superdivers Dementievriendelijk Den Haag  
Superdivers Dementievriendelijk Den Haag is een praktisch gericht onderzoek naar de behoeften en wensen van mantelzorgers en 

ouderen met een migratieachtergrond. In het specifiek richt het project zich op mantelzorgers en ouderen in de Schilderswijk en 

Moerwijk. Het peilen van de behoeften en wensen is gedaan door middel van focusgroepen en gestructureerde interviews. De 

inhoud van de focusgroepen en interviews is ontwikkeld i.s.m. experts Anne Mei The en Frans Hoogeveen en vervolgens met 

behulp van de interculturele ouderenwerkers cultuursensitief gemaakt. 

Deze data zijn gespiegeld aan de klankbordgroep, deze oplossing is bedacht doordat de ouderen en mantelzorgers niet 

samengebracht mochten worden t.g.v. de gestelde maatregelen. De data zijn vervolgens besproken met de experts. De input van 

de klankbordgroep en experts is gebruikt om de resultaten te duiden en om te zetten in een aantal concept oplossingsrichtingen.  

Om de inbreng van de mantelzorgers en ouderen op een goede en methodische wijze uit te voeren is er een keuze gemaakt om 

samen met Pharos – expert bestrijding gezondheidsverschillen a.g.v. lage SES of diversiteit – methodisch participatief onderzoek uit 

te gaan voeren middels een PLA (Practical Learning Actionresearch). Zij zullen in gezamenlijkheid met projectleiding en 

interculturele ouderenwerkers een PLA tool ontwikkelen.  

In de projectaanvraag is een tijdpad vastgesteld voor de continuering van het ZonMw project Superdivers Dementievriendelijk Den 

Haag. Door de coronacrisis is de planning noodgedwongen gewijzigd. De aanpak van de crisis had voor alle partijen binnen de 

zorg en het welzijn prioriteit, waardoor het project op een andere manier is voortgezet. Het formele uitstel is aangevraagd bij 

ZonMw en is verleend tot 1 september 2021. 
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/superdivers-dementievriendelijk-den-haag-resultaten-focusgroepen/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/superdivers-en-de-sociale-benadering-dementie/
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h. Programma Dementie 
Ondanks de beperkingen van 2020 ten gevolge van Covid-19 heeft het Netwerk Dementie Haaglanden (NDH) toch stappen 

kunnen maken in het verbeteren van de dementiezorg en -ondersteuning in regio Haaglanden. Er is gewerkt aan diverse projecten 

die zich richten op de vroege fasen van dementie; de preventiefase, niet pluis-fase, de diagnosefase en de fase vlak na diagnose 

dementie. Hierbij is het continue streven om de juiste zorg op de juiste plaats te organiseren; van het kunnen signaleren in de 

vroege fase van dementie door de juiste vrijwilliger/professional, tot de diagnostiek door de juiste “lijn” met verwijzing naar de juiste 

professional. Van tijdige start van de casemanager dementie, tot een effectieve samenwerking door de verschillende professionals 

rond de persoon met dementie. Door juiste afstemming en slimme samenwerking binnen het beperkte aantal professionals kan de 

juiste dementiezorg op de juiste plaats en op het juiste moment georganiseerd en verleend worden, afgestemd op de behoeften 

en wensen van de cliënt.  

         

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/terugblik-2020-en-vooruitblik-2021/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/dementie-preventiecampagne-we-zijn-zelf-het-medicijn/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/vroegsignalering-dementie/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/ideale-netwerksamenwerking-rond-diagnose-dementie/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/regionale-werkafspraken-diagnostiek-bij-dementie/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/project-casemanagement-dementie/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/respijtzorg-dementie-regio-haaglanden/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/update-van-de-pilotimplementatie-herziene-zorgstandaard-dementie/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/regiobeeld-dementie-haaglanden/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/geheugensteunpunt/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/technologie-en-dementie/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/casemanagement-dementie/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/informatiefolder-casemanagement-dementie/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/dementiemonitor-2020/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/verwijsinformatie-haags-ontmoeten/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/terugblik-netwerkbijeenkomst-over-dementie-euthanasie/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/terugblik-bijeenkomst-integrale-dementiezorg-zorgstandaard-dementie/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/knelpunten-in-dementiezorg-t-g-v-coronacrisis/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/contact-op-afstand-met-dementie/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/casemanagement-triage-in-crisistijd/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/programmacommissie-dementie/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/toetreding-tot-het-netwerk-dementie-haaglanden/
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i. Programma Palliatieve Zorg 
Het Programma Palliatieve Zorg heeft in 2020 bijgedragen aan de juiste zorg op de juiste plek. Dat is gedaan vanuit de vier 

kerntaken ‘Coördineren’, ‘Informeren’, ‘Signaleren’ en ‘Faciliteren’. De activiteiten die hebben plaatsgevonden, hebben tot doel 

gehad om de deskundigheid van zorgverleners te vergroten, samenwerking te verbeteren en patiënten, naasten en zorgverleners 

te voorzien van de juiste informatie. Leidend daarin was het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en het passend maken van 

de zorg op de wensen en behoeften van patiënten en naasten. 

 

         

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/kwaliteitskader-palliatieve-zorg/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/capaciteitsonderzoek-palliatieve-bedden-regio-haaglanden/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/palliatieve-thuiszorg-patz/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/advance-care-planning/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/postercampagne-advance-care-planning-acp/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/webinar-een-waardig-afscheid-van-het-leven-in-digitale-en-crisistijden/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/propallia-webinar-palliatieve-zorg-en-covid-19/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/terugblik-netwerkbijeenkomst-over-dementie-euthanasie/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/deskundigheidsbevordering/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/palliarts/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/magazine-pal-voor-u/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/regiogids-palliatieve-zorg-haaglanden/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/informatiemap-palliatieve-zorg-voor-patienten-en-naasten/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/helpdesk-palliatieve-zorg-haaglanden-dwo/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/week-van-de-vraag/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/voorlichtingsfilms-in-gesprek-over-leven-en-dood/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/knelpunten-in-palliatieve-zorg-t-g-v-coronavirus/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/methodiek-oog-voor-naasten/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/koppelbedden-aanvragen-voor-de-thuissituatie/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/het-netwerk-palliatieve-zorg-haaglanden-wie-wat-en-hoe/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/programmacommissie-palliatieve-zorg/
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https://transmuralezorg.nl/kennisbank/toetreding-tot-het-netwerk-palliatieve-zorg-haaglanden/
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j. Covid-19  
De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben de gehele sector voor de nodige uitdagingen gesteld. Om de continuïteit van 

zorg te waarborgen, heeft STZ bijgedragen aan een regionale helpdesk voor vragen over personeelsinzet en continuïteit van de 

zorg. Daarnaast heeft STZ met de inzamelingsactie ‘Alle mondkapjes verzamelen’ ruim 83.000 mondkapjes 4.600 veiligheidsbrillen, 

25.000 handschoentjes, 78 babyfoons, 580 schorten, 250 overalls, 40 literflessen desinfecterende handgel en 1200 desinfecterende 

doekjes opgehaald.   

         

 

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/mondkapjes-33/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/allemondkapjesverzamelen-in-de-media/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/regionale-covid-19-helpdesk/
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k. Overige projecten in 2020 
In 2020 heeft Stichting Transmurale Zorg verschillende projecten uitgevoerd die niet onder de vlag van een groter project of 

programma vallen. STZ verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar het netwerk, vol met nieuws over en geplande bijeenkomsten 

van de projecten en programma’s. Daarnaast plaatst STZ wekelijks diverse artikelen op haar Social Media kanalen.   

     

 

 

 

  

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/nieuwsbrieven-stichting-transmurale-zorg-2020/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/in-gesprek-met-interviews/
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3. Resultaten RSO Haaglanden 

a. Landelijk Schakelpunt (LSP) 
Medicatieoverdracht in de regio vindt vooral plaats via het LSP. Eind 2020 zijn er nog 14 huisartsen niet aangesloten op het LSP.  

Na jaren van stimuleren en faciliteren door de regionale projectgroep LSP was dit een groot voordeel voor de regio tijdens de 

coronacrisis. Na de invoering van de corona Opt-ins konden op de HAP en SEH bijna alle medicatiedossiers en professionele 

samenvattingen direct opgevraagd worden.  

Door de corona Opt-ins bij de huisartsen is niet bekend hoeveel patiënten echt toestemming hebben gegeven voor het 

opvraagbaar maken van hun gegevens. Bij de apotheken is het percentage Opt-ins gestegen van 76,8% naar 83,5% in 2020.   

         

   

https://transmuralezorg.nl/kennisbank/corona-maatregelen-terug-te-zien-in-lsp-cijfers-van-regio-haaglanden/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/2020-de-volgende-stap-in-het-lsp-project-de-dagelijkse-praktijk/
https://transmuralezorg.nl/kennisbank/winnaars-lsp-wedstrijd-huisartsen/
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b. Zorg en ICT 
ICT vormt een belangrijk onderdeel van ketensamenwerking. Hoe kunnen we techniek inzetten om zorgpartijen beter te laten 

samenwerken? In het project Zorg en ICT onderzoeken we de mogelijkheden en komen we tot afspraken. We zien in de zorg een 

versnipperd ICT-landschap: zorginstellingen werken bijvoorbeeld met verschillende applicaties. Dat bemoeilijkt informatie-

uitwisseling en samenwerking. Ook de patiënt moet uit verschillende bronnen zijn informatie halen en kan zo moeilijk regie voeren 

op de eigen gezondheid. De uitdaging is: ICT vóór ons laten werken. Zodat informatiedeling eenvoudiger wordt en we efficiënter 

en doelmatiger samenwerken. Vanzelfsprekend met oog voor wet- en regelgeving rond gegevensuitwisseling en met oog voor de 

veiligheid van informatie. Ook in 2020 hebben we hieraan gewerkt. 

Project 1: BabyConnect 
Gedurende het jaar is er, in afstemming met de geboortezorgketen in de regio Haaglanden (VSV Zoetermeer, VSV HMC, IGO 

Haga Juliana Geboortecentrum) onderzocht of het zinvol en mogelijk is om een subsidie voor de VIPP regeling geboortezorg 

(BabyConnect) aan te vragen. Gedurende het jaar heeft het onderzoek zich toegespitst op de zorginhoud, financiën en ICT. Het is 

duidelijk geworden dat er bedenkingen zijn bij de regionale haalbaarheid van de implementatie. Dit heeft geresulteerd in het feit 

dat er is besloten om (voorlopig) geen regionale subsidie bij BabyConnect aan te vragen. 

Project 2: Implementatie ZorgDomein 
In het eerste kwartaal van het jaar is er een pilotplan opgesteld voor de uitvoering van een pilot met ZorgDomein. Dit ter 

vervanging van het product Point voor de verwijzing vanuit het ziekenhuis naar de VVT. Dit heeft in Q2 (met overloop in Q3) 

geresulteerd in een succesvolle pilot met het product ZorgDomein. Eind september heeft het bestuur STZ besloten om regionaal 

gebruik te gaan maken van ZorgDomein voor het verwijsproces vanuit de ziekenhuizen naar de VVT. Dit betekent dat het product 

Point uitgefaseerd gaat worden. In het laatste kwartaal van het jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor een regionale overstap 

vanuit Point naar ZorgDomein. 

Project 3: RSO vorming 
In de regio Haaglanden bestaat de wens om uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen onderling naar een hoger 

plan te tillen. Hiertoe hebben een aantal onderzoeken plaatsgevonden met stakeholders in de regio. Vervolgens is er vanuit het 

bestuur een zogenaamd ‘petit comité’ opgericht met een aantal bestuurders. Binnen dit petit comité is een opdracht 

geformuleerd die de aanzet moet zijn voor een doorstart van de RSO. Deze opdrachtformulering is eind 2020 goedgekeurd. 
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4. Bestuur 
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden: 

Mw. Ingrid Wolf-de Jonge, Haaglanden Medisch Centrum (voorzitter DB) 

Dhr. Willem Wiegersma, Basalt (bestuurslid) 

Dhr. Paul Fox, Expertisecentrum Farmaceutische Zorg Departement (bestuurslid) 

Dhr. Rob Jansen, Hadoks (bestuurslid) 

Dhr. Karel Rondaij, HagaZiekenhuis (bestuurslid) 

Dhr. Jurgen Verbeeck, Parnassia Groep (bestuurslid) 

Mw. Nicoline van Nieuw Amerongen, Stichting Haagse Gezondheidscentra en namens Arts en Zorg (bestuurslid) 

Dhr. Eric Lemstra, Xtra (penningmeester) 

Mw. Annemiek Overboom, Saffier namens ZorgScala (bestuurslid) 

Mw. Patricia Huijbregts, WZH namens ZorgScala (bestuurslid) 

Het bestuur kwam in 2020 7 keer bij elkaar.  
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5. Financiën 

a. Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 
De STZ is een project georiënteerde organisatie met als belangrijkste inkomsten: 

- bijdrage van participanten dat zijn 1e en 2e lijn zorginstellingen uit de Haagse regio; 

- subsidies voor projecten van subsidiegevers, waaronder VWS, ZonMw. 

Daarnaast is de STZ 100% aandeelhouder van de RSO waardoor resultaten van de RSO in de jaarrekening van de STZ worden 

verwerkt. 

 

Personeel 

Inzet personeel in 2020: 

 

 
 

Resultaat 

Het resultaat 2020 bedraagt € 47.315 positief, dit is inclusief de waarde vermeerdering van de ROI ten bedrage van € 35.677.  

De begroting 2020 ging uit van een klein negatief resultaat van  € 2.650 (exclusief de waarde mutatie RSO).  

De ontwikkelingen rondom het coronavirus (Covid-19) hebben invloed op de werkzaamheden van de Stichting. Een aantal 

activiteiten zijn daardoor in een andere vorm dan gepland uitgevoerd. Met als gevolg dat niet alle activiteiten budgetten ten volle 

zijn uitgeput. Voor zo ver van toepassing zullen de hierdoor te veel ontvangen subsidies worden verrekend met de subsidiegever.  

Over het algemeen is de exploitatie 2020 conform de begroting verlopen. 

 

  

Project fte zzp totaal

secretariaat 1,58 0,06 1,64

eigen projecten 1,88 0,05 1,94

Health Innovation School 0,41 0,00 0,41

netwerk dementie 1,41 0,00 1,41

netwerk palliatieve zorg 1,22 0,11 1,33

ZonMw Divers 0,19 0,00 0,19

geestelijke verzorgin 0,56 0,33 0,89

7,26 0,56 7,81
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Na verwerking van de resultaatbestemming ziet het eigen vermogen per 31-12-2020 er als volgt uit: 

 

 

 

Investeringen 

De STZ is gehuisvest in een gehuurd pand, het meubilair en de automatiseringsapparatuur zijn in eigendom. In 2020 is een nieuwe 

computer aangeschaft. 

 

Financiële ratio’s per 31-12-2020 

Liquiditeit current ratio  2,36 

De uitkomst is hoger dan 1, dan wil dat zeggen dat er op korte termijn voldoende 'liquiditeit' is om aan de korte schulden te 

voldoen. De STZ zit hier ruim boven. 

Solvabiliteit    74% 

Solvabiliteit geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Er is sprake van een 

'financieel gezonde' onderneming als de uitkomst ligt tussen de 25 en de 40 procent. De STZ zit hier ruim boven. 

 

Continuïteit 

De STZ is afhankelijk van de inkomsten van participanten en subsidies. Dat maakt de organisatie kwetsbaar. Aan de andere kant is 

er behoefte aan transmurale projecten, hetgeen volop kansen biedt. Om die reden is het voor de STZ belangrijk zichtbaar te blijven  

door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 

Het bestuur heeft in 2020 het principe besluit genomen om de Stichting om te vormen naar een vereniging. De verdere uitwerking 

hiervan zal in 2021 plaatsvinden.  

  

Algemene reserve € 489.750

Bestemmingsfonds Netwerk palliatieve zorg € 36.262

Bestemmingsreserve HIS Haaglanden € 17.500

Bestemmingsreserve Herijking regionale infrastructuur € 14.643

Bestemmingsreserve Continuïteit € 242.000

totaal € 800.155
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De geldende de-minimisregel maakt het steeds lastiger om aanspraak te maken op externe middelen. De geldende  

de-minimisgrens van € 200.000 staatssteun over een periode van 3 jaar is nagenoeg bereikt. Dit betekent dat STZ voorlopig geen 

aanspraak kan maken op externe middelen waar de de-minimisregel geldt, tenzij andere penvoerders bereid zijn om de aanvraag 

in te dienen.  

 

Voor 2021 wordt uitgegaan van een sluitende begroting. 

 

Corona (Covid-19) 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus (Covid-19) hebben grote invloed op de gezondheid van mensen en onze samenleving 

en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties en de beoordeling van de mogelijkheid om de 

continuïteit te handhaven. De jaarrekening en de daarbij behorende controleverklaring zijn een momentopname en de situatie 

verandert van dag tot dag. 

Onduidelijk is welke effecten deze ontwikkelingen zullen hebben op de financiering van de activiteiten van Stichting Transmurale 

Zorg Den Haag en omstreken in 2021 en daarna.  

Per 31 december 2020 beschikt de Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken over een eigen vermogen van € 800.155. 

Met deze buffer is er geen sprake van onzekerheid over de continuïteit van de stichting op de korte termijn.  
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b. Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden 
Resultaat ten opzichte van de begroting 

Het resultaat 2020 na belastingen is € 35.677, begroot was een nihil resultaat. Over het algemeen is de exploitatie 2020 beter 

verlopen dan was begroot. Hogere bruto winst en lagere kosten hebben ertoe geleid dat er een positief exploitatie resultaat is 

gerealiseerd. 

 

Resultaat ten opzichte van 2019 

Bruto omzet 

In januari 2020 is de dienstverlening Edifact berichten gestopt. Het aantal berichten Point in 2020 was lager dan in 2019. 

 

 

 

Personeelskosten 

De RSO heeft geen eigen personeel meer in dienst, maar maakt gebruik van de diensten ZZP’ers. In 2020 zijn t.o.v. 2019 minder 

ZZP’ers ingezet waardoor de kosten hiervan ca. € 30K lager waren. 

 

Investeringen 

De RSO is gehuisvest in een gehuurd pand, het meubilair en de automatiseringsapparatuur zijn in eigendom. 

 

  

werkelijk werkelijk

2020 2019

totaal totaal

€ €

Bruto-omzetresultaat

Bruto omzet 278.345 573.627

inkoopwaarde 128.682 350.504

Som der bedrijfsopbrengsten 149.663 223.123

Aantal berichten werkelijk werkelijk

2020 2019

POINT dossiers 9.154 10.301

POINT verzoek 13.506 14.967

POINT Niet gerealiseerde zorgaanbieder 2.351 2.276

Edifact berichten 0 1.700.535
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Huisvesting en algemene kosten 

De huisvestings- en algemene kosten 2020 zijn ca. € 6K lager dan 2019. Door het wegvallen van de dienstverlening edifact in 2020 

zijn de gezamenlijke kosten (huisvesting en algemene kosten) die doorbelast worden vanuit de STZ gehalveerd. 

 

Financiële ratio’s per 31-12-2020 

Liquiditeit current ratio  15,7 

De uitkomst is hoger dan 1, dan wil dat zeggen dat er op korte termijn voldoende 'liquiditeit' is om aan de korte schulden te 

voldoen. De RSO zit hier ruim boven. 

Solvabiliteit    94% 

Solvabiliteit geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Er is sprake van een 

'financieel gezonde' onderneming als de uitkomst ligt tussen de 25 en de 40 procent. De RSO zit hier ruim boven. 

 

Continuïteit 

De RSO koopt berichten en van leveranciers en verkoopt deze door aan de zorginstellingen in de regio. 

Het portfolio van de RSO bestond aanvankelijk uit drie producten, te weten: 

- Point dossiers en verzoeken  

- ZorgDomein 

- Edifact berichten 

Per 1 januari 2018 is gestopt met ZorgDomein en per 1-1-2020 is gestopt met Edifact, 

Besloten is om de dienstverlening Point medio 2020 te stoppen.  

Het contract met de huidige leverancier is per 1-7-2021 opgezegd. 

Met VZVZ is nog wel een overeenkomst gesloten over 2021 inzake het LSP project.  

Het daarvoor afgesproken bedrag is ca. € 8K lager dan 2020.   

De besluitvorming omtrent de toekomst van de RSO B.V. zal gedurende jaar 2021 plaatsvinden. 

De liquiditeitspositie van de RSO is ruim voldoende om deze heroriëntatie gestalte te kunnen geven. 

 

Voor 2021 wordt uitgegaan van een negatieve begroting van € 32K. Gezien de omvang van de algemene reserve hoeft dat geen 

probleem te zijn. 
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Corona (Covid-19) 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus (Covid-19) hebben grote invloed op de gezondheid van mensen en onze samenleving 

en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties en de beoordeling van de mogelijkheid om de 

continuïteit te handhaven. De jaarrekening en de daarbij behorende controleverklaring zijn een momentopname en de situatie 

verandert van dag tot dag. 

Onduidelijk is welke effecten deze ontwikkelingen zullen hebben op de financiering van de activiteiten van Regionale 

Samenwerkings Organisatie Haaglanden B.V. in 2021 en daarna.  

Per 31 december 2020 beschikt Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden B.V. over een eigen vermogen van € 402.623. 

Met deze buffer is er geen sprake van onzekerheid over de continuïteit van de vennootschap op de korte termijn. 


