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1 Inleiding
Een belangrijke ontwikkeling binnen de Nederlandse gezondheidszorg is een steeds
verdergaande integratie van de werkwijzen van specialisten en generalisten.  Deze
ontwikkeling is te herkennen aan het groot aantal zogenaamde transmurale initiatieven.
Ziekenhuizen en zorgcentra slaan steeds vaker de handen ineen en zorgen vaak op regionaal
niveau voor een vloed aan initiatieven die voor een verbeterde samenwerking moeten zorgen.
Vaak loopt het aantal initiatieven sneller op dan het management van de betreffende
zorginstellingen aan kan.  Er ontstaat daardoor een behoefte aan meer coördinatie en een
professionalisering van de werkwijzen.

Vitha kan hierin ondersteunen met een combinatie van generiek programma management en
specifieke programma management diensten die van toepassing zijn op de vraag van de
zorginstellingen.

In dit document geven wij onze visie op transmurale zorg (hoofdstuk 2).  In hoofdstuk 3
geven wij een korte beschrijving van onze aanpak in het algemeen, waarna in hoofdstuk 4
onze specifieke aanpak voor de transmurale zorg wordt geschetst. 

2 Transmurale behandelpraktijken
Veel gezondheidsproblemen vragen om behandelingen/dienstverlening door diverse
zorgprofessionals. De behandeling van een patiënt wordt echter niet altijd even goed
afgestemd tussen de diverse behandelende professionals. Hierdoor moet de patiënt nog wel
eens dezelfde informatie meerdere keren aanleveren, dezelfde diagnoses ondergaan en
wachten tot hij bij een volgende zorgprofessional in de keten aan de beurt is. Zowel kwaliteit,
doorlooptijd als efficiency in de totale keten van behandeling wordt hierdoor belemmerd: de
patiënt wordt dan niet goed of te laat geholpen, de zorgprofessional kan zijn capaciteit niet
optimaal plannen en er worden dubbele handelingen verricht.

Oplossingen voor dit probleem bestaan veelal uit het opzetten van transmurale
behandelprotocollen, standaard transmurale werkprocessen en ICT-systemen die
ondersteunend zijn aan die processen (denk aan geautomatiseerde verwijzingssystemen).

2.1 Transmurale zorg nader gedefinieerd

Transmurale zorg maakt onderdeel uit van de vernieuwing van de zorgverlening.  Over
transmurale zorg zijn uiteenlopende definities in omloop. Het meest gezaghebbend is die van
de NRV/CZV (Nationale Raad voor de Volksgezondheid/ College voor Ziekenhuisvoorzie-
ningen) waarin transmurale zorg wordt omschreven als:

vormen van zorg die, toegesneden op de behoefte van de patiënt, worden verleend
op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen
generalistische en specialistische zorgverleners, waarbij sprake is van
gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid met expliciete
deelverantwoordelijkheden (Nationale Raad voor de Volksgezondheid 1995). 
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De NRV/CNV noemt als doelstellingen van de transmurale zorg het bereiken van:

o doeltreffendheid van zorg: afstemming van de verleende zorg op het te realiseren
doel.

o patiëntgerichtheid van zorg: realiseren van zorg op maat

o continuïteit van zorg: patiënt krijgt zonder onderbrekingen de benodigde zorg 

o beschikbaarheid van zorg: zorgverlening is makkelijk bereikbaar voor de patiënt

o doelmatigheid van zorg: het vinden van een balans tussen inzet van middelen en de
opbrengst ervan

o geïntegreerde zorg: de bijdragen van de verschillende beroepsbeoefenaren aan de
zorgverlening zijn op elkaar afgestemd en worden in samenhang verleend.

Een aantal knelpunten bij de realisering van transmurale zorg heeft te maken met algemene
processen die zich voordoen bij veranderen en vernieuwen. Andere knelpunten houden
verband met het specifieke karakter van de gezondheidszorg (structuur en financiering). Ten
slotte zijn er knelpunten die gerelateerd zijn aan het onderdeel van de zorg waarop het
transmurale zorgprogramma betrekking heeft (Spreeuwenberg et al, 2001).

Hieronder worden een aantal belangrijke belemmerende en bevorderende factoren op een
rijtje gezet.

Bevorderende factoren: 

o win-win situatie voor alle partijen

o directies moeten er volledig achter staan

o goede relatie met de verzekeraar

o bundeling van krachten in de regio moet leitmotiv zijn.

Belemmerende factoren:

o de belangen zijn niet expliciet

o domeinenstrijd

o cultuurverschillen

o onvoldoende ondersteuning van de directies

o tijdelijke financiering

o verhoging werkdruk, geen compensatie (Spreeuwenberg et al, 2001).

De volgende groepen van criteria zijn van belang bij de keuze van een samenwerkingsproject:

 .1 toegevoegde waarde voor de patiënt ofwel kwaliteitswinst zoals

 )a verkorting wachttijd 

 )b verkorting ligduur (eerder naar huis)

 )c toegankelijkheid en bereikbaarheid (plek dichtbij de patiënt of thuis)

 )d service

 )e continuïteit van zorg (naadloze aansluiting, soepele overdracht) 

 )f duidelijkheid en transparantie in behandel- en zorgproces
(informatievoorziening) 

 )g bejegening

 .2 toegevoegde waarde voor organisatie en medewerkers en kostenvoordeel zoals:

 )a protocollering
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 )b betere communicatie

 )c bundeling van krachten door samenwerking

 )d efficiënt benutten van capaciteit, 

 )e meer mogelijkheden tot ondersteuning en facilitering door substitutie, 

 )f werkgelegenheid 

 )g herinrichting van zorgprocessen 

 )h profilering 

 )i innovatie

 )j kostenbesparing/ kostenbeheersing (o.a. op basis van omvang/ aantal
patiënten)

 .3 voorwaardenscheppende criteria zoals

 )a draagvlak medewerkers aan project 

 )b draagvlak directies 

 )c financiering.

2.2 Transmurale zorg in de praktijk

Vitha constateert dat er in Nederland een aantal veelal regionale initiatieven lopen van
zorginstellingen die de handen ineen hebben geslagen.  Initiatieven op het vlak van
geïntegreerde behandelwijzen en uniforme werkprocessen nemen sterk in aantal toe.

Ziekenhuis en zorgcentrum doen de behandeling van diabetes in nauwe samenwerking en
gebruiken daarbij internet als hulpmiddel.  Verwijzing van huisarts naar specialist en
doorverwijzing naar een andere specialist gebeurt middels een geïntegreerd werkproces voor
de verwijzing.  Patiëntendossiers worden elektronisch aangehecht aan de verwijzingsbrief.
Zomaar een aantal voorbeelden.

Dat een samenwerkingsverband in een specifieke regio tezamen meer dan 20 van dergelijke
initiatieven heeft lopen is geen uitzondering.  Vaak weet echter de ene projectleider niet
precies wat de ander doet en is ook op management- en directieniveau het overzicht over het
geheel aan initiatieven niet toereikend. Dat is uiteraard bedreigend voor de effectiviteit van al
die goedbedoelde initiatieven. Daarnaast is er in veel gevallen geen gestructureerde
verwerving van financiële middelen op het niveau van het samenwerkingsverband
georganiseerd waardoor projectleiders veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar middelen voor
individuele projecten.

3 Algemene werkwijze Vitha in het kort
Vitha verzorgt diensten op het gebied van Programma Management. Onder programma
management wordt door Vitha verstaan:

Het zodanig coördineren van activiteiten van een organisatie (of netwerk van
organisaties), dat de resultaten van al die (deel) activiteiten op effectieve en efficiënte
wijze bijdragen aan een (strategische) doelstelling van die organisatie (of van het
netwerk van organisaties).

Het type activiteiten dat nodig is om een dergelijke coördinatieopgave te vervullen (ook wel
“meta activiteiten” genoemd) is zeer divers. Vitha onderkent dat al deze activiteiten niet door
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één en dezelfde mens uitgevoerd kunnen worden en streeft daarom naar de inzet van een
netwerk van programma managers die elk hun eigen aandachtsgebied hebben. De kennis,
vaardigheden en expertise in dat netwerk is inzetbaar voor elke opdracht van Vitha.

Generiek management

Generieke managers in het netwerk van Vitha kunnen vanwege hun aard en competenties de
(eind)verantwoordelijkheid nemen voor één of meerdere fasen van een programma. Zij
hebben daarbij ervaring in één of meerdere sectoren of branches van de samenleving. Vitha
onderscheid daarbij de volgende fasen in programma voering:

o onderkenning

o voorbereiding

o inrichting

o uitvoering

o evaluatie/nazorg

Specifiek management of specifieke expertise

Binnen het vak van programma management zijn daarnaast veel verschillende vaardigheden
en expertises nodig.  Voorbeelden van deelgebieden waarop Vitha momenteel ondersteuning
kan leveren: 

o coördinatie en planning van de verwerving van middelen voor een programma (en
ontknoping van geldstromen binnen het programma)

o werven van externe geldstromen (in samenwerking met PNO Consultants)

o kennis management (in samenwerking met CIBIT)

Werken in teams

Voor elke individuele verzoek van een opdrachtgever wordt door Vitha eerst één of meerdere
generiek(e) manager(s) aangewezen. Zij verzamelen vervolgens de experts en het specifieke
management op de deelgebieden die voor het specifieke verzoek van de opdrachtgever
relevant zijn. Op die manier komt een team tot stand dat een antwoord kan formuleren op de
behoefte van de opdrachtgever. 

Zie voor meer informatie het aangehechte kennismakings-A4 of ga naar www.vitha.nl

4 Vitha diensten voor transmurale zorg
Vitha heeft de bovenstaande visie op transmurale zorg (zie hoofdstuk 2) gecombineerd met
haar uitgebreide kennis en kunde op het vlak van programma management (zie hoofdstuk 3).
Daardoor zijn wij in staat uitstekende oplossingen te definiëren voor samenwerkingsverban-
den op het vlak van transmurale zorg.  Deze oplossingen willen wij u in dit hoofdstuk graag in
vogelvlucht uiteenzetten.

In de specifieke situatie van een transmuraal zorgcentrum, dat voor de taak staat om zowel
de vele transmurale initiatieven bijeen te brengen als ook zichzelf als organisatie te
structureren, heeft Vitha een aanpak in de volgende stappen ontwikkeld:
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4.1 Samenstellen projectenportfolio

Een eerste stap bestaat uit een inventarisatie van de lopende projecten/initiatieven/ideeën.
Dit gebeurd via een onderhoud met alle belangrijke voortbrengers van project(ideeën) binnen
de samenwerkende organisaties.  Doelstellingen, probleemstellingen, werkwijzen, organisatie,
financiering.  Alles wordt op een uniforme en systematische wijze geïnventariseerd, waarna
een uitgebreide analyse van het totale portfolio volgt.  Van belang hierbij is dat Vitha een
portfolio aan projecten als een programma interpreteert.  Dat wil zeggen, dat de projecten als
een samenhangend geheel worden beschouwd.  Voor de analyse van het portfolio worden
tools gebruikt die met die visie overeenstemmen.

4.2 Stakeholders en financiering

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke slagings- en faalfactoren in onze visie doorslaggevend
zijn voor het opstarten van transmurale initiatieven.  Deze factoren hebben voor het
merendeel te maken met de samenwerking tussen de diverse stakeholders en met de
financiering van deze initiatieven.  Alhoewel deze zaken voor het voeren van een succesvol
programma altijd al belangrijke aandachtspunten zijn, zal Vitha inzake transmurale
samenwerking extra aandacht aan deze factoren geven.

Een uitgebreid onderzoek naar de betrokken stakeholders en hun behoeften, aangevuld met
een doelstellingenonderzoek vormt de basis van een notitie van uitgangspunten, die in de
volgende stap als uitgangspunt voor de opbouw van het programma zal dienen.  Vervolgens
zal de gehele financieringsstructuur van het bestaande portfolio onder de loep genomen
worden en wordt een eerste aanzet gegeven voor een verwervingsstrategie voor (interne en
externe) middelen.

4.3 Bouwen van programma.

Met de in de vorige stap geïdentificeerde stakeholders zal het gevonden portfolio verder
worden uitgebouwd tot een gestructureerd programma.  Daarin zijn doelstellingen en beleid
van de diverse stakeholders gekoppeld aan de resultaten van de projecten.  

Deze programma definitie wordt door Vitha niet gezien als een louter intellectuele activiteit.
Programma definitie is een proces waar alle stakeholders bij worden betrokken, waardoor een
sterk draagvlak bij alle betrokkenen ontstaat.  Vitha zet hiervoor specialisten in die dergelijke
draagvlakvormende processen goed in de vingers hebben.

Tijdens deze fase komt ook een gestructureerde communicatie op gang over het transmurale
programma.  Vitha doet hiertoe voorstellen in samenwerking met de verschillende
verantwoordelijken inzake interne en externe communicatie binnen de samenwerkende
organisaties.

In deze stap zal de verwervingsstrategie voor interne en externe middelen verder worden
uitgewerkt tot een concrete aanpak.
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4.4 Bouwen van organisatie en ICT

Als vierde stap in deze opstartfase van het programma management wordt aandacht
geschonken aan het opbouwen van de organisatie. Mogelijk dat er bij u al sprake is van een
transmuraal centrum, of dat u een onderzoekscentrum heeft ingericht.  In de visie van Vitha
heeft een dergelijke samenwerkingsorganisatie een drietal taken:

.1 Programma management voor het gezamenlijk transmurale programma (met daaronder
alle  bijbehorende projecten).

.2 Onderzoek verrichten naar verdergaande mogelijkheden op het vlak van transmurale zorg.

.3 Verwerven en beheren van middelen voor transmurale initiatieven.

Vitha draagt zorg voor de (verdere) inrichting van de samenwerkingsorganisatie, organiseert
de overlegstructuur, zet een systematiek op voor de monitoring en evaluatie en initieert een
gestructureerde communicatie.  Extra zorg zal uitgaan naar de inbedding van deze organisatie
in de regionale zorgstructuur ter plaatse.

Vitha heeft verder veel kennis van ICT in huis.  De oprichters hebben uitgebreide ervaring met
ICT toepassingen in diverse sectoren.  Omdat ICT oplossingen vaak een belangrijk onderdeel
uitmaken van het totaal aan transmurale initiatieven, is ook om die reden de
professionalisering van uw transmurale samenwerking bij Vitha in goede handen.

4.5 Vorm van de dienstverlening.

De vorm waarin de dienst zal worden geleverd kan van geval tot geval verschillen.  Op
hoofdlijnen ziet Vitha de volgende vorm:

o Generiek Management  (de generiek manager is hoofdverantwoordelijk voor het
uitvoeren van de door u gegeven opdracht):

o Management van een intramurale samenwerkingsverband voor een aantal
dagen in de week of

o ondersteuning van het bestaande management met een nader af te spreken
ondersteuningsintensiteit.

o Specialistische ondersteuning bestaande uit de uitwerking en oplevering van
deelresultaten (bijvoorbeeld de programma definitie of een communicatieplan). Inzet
van deze specialisten wordt bij aanvang van de opdracht met u afgestemd.

5 Meer weten?
Neem contact op met Peter Schuttevaar 

peter@vitha.nl

+31 6 2415 2341

www.vitha.nl
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