Verantwoording werkwijze
Regionale Transmurale Afspraken Zuidoost Brabant
1. Inleiding
De vier transmurale stichtingen in Zuidoost Brabant (HaCa, SMáSH, Thema en Quartz)
hebben zich tot doel gesteld regionaal transmurale afspraken (RTA s) te ontwikkelen en te
implementeren. Dit wordt via een projectmatige aanpak gedaan door een vertaalslag te
maken van de landelijke transmurale afspraken (LTA s) of andere landelijke richtlijnen
(NHG, CBO). Onderwerpen worden gekozen op basis van behoefte uit het veld, ervaren
knelpunten in de transmurale samenwerking, het verschijnen van nieuwe landelijke richtlijnen
of de relevantie van een onderwerp vanwege bijvoorbeeld het frequent voorkomen van een
bepaald ziektebeeld.

2. Projectorganisatie en werkwijze
De besturen van de transmurale stichtingen zijn gezamenlijk opdrachtgever voor transmurale
projecten. De projecten zijn opgenomen in een gezamenlijk jaarplan. Eén van de
transmuraal coördinatoren is projectleider, werkt een projectplan uit en een stelt een
werkgroep samen waarin de meest relevante betrokken medische beroepsgroepen zijn
vertegenwoordigd.
Het komen tot een RTA wordt gefaciliteerd en gefinancierd uit de reguliere middelen van de
transmurale stichtingen. Voor de implementatie van een RTA middels het uitbrengen van
een samenvattingskaart, nascholingen, ondersteuning e.d. wordt samengewerkt met
regionale organisaties of worden (actief) projectgelden aangevraagd bij externe financiers,
dan wel sponsoren*.
In de regionale werkgroep worden de landelijke (transmurale) richtlijnen als inhoudelijk
uitgangspunt genomen. Uitgewerkt wordt hoe eerste en tweede lijn deze inhoud op elkaar
kunnen afstemmen. Hoe samenwerking vorm zou moeten krijgen bij het verwijzen,
terugverwijzen en afspraken rondom gezamenlijke behandeling. Tevens wordt
geïnventariseerd welke inhoudelijke dan wel randvoorwaardelijke knelpunten bestaan in de
(beoogde) samenwerking. Indien van toepassing, worden de conceptteksten voorgelegd aan
referenten. Dit kunnen andere specialismen zijn of de zorggroepen in de eerstelijn.
De concept regionale transmurale afspraken worden, voordat ze worden vastgesteld, ter
becommentariëring voorgelegd aan de betrokken specialistische maatschappen, en de
huisartsen, verenigd in de Huisartsenkring of RHV, of zorggroepen en de (op te richten)
kwaliteitsraad van de Huisartsenkring Zuidoost-Brabant. Indien de afspraken betrekking
hebben op de samenwerking rondom farmacotherapie, worden deze ook voorgelegd aan de
geneesmiddelencommissies in de ziekenhuizen en de kwaliteitskringen van de openbare
apothekers. Tenslotte vindt formele accordering door de opdrachtgever plaats.
* Met (commerciële) sponsoren worden sponsorovereenkomsten opgesteld welke zijn getoetst aan de
sponsorregels voor de gezondheidszorg (Gedragscode sponsoring en uitwerkingsnormen
gunstbetoon van de stichting Code Geneesmiddelen Reclame: www.cgr.nl). Commerciële sponsoren
worden/zijn niet betrokken bij de totstandkoming van de inhoudelijke samenwerkingsafspraken tussen
1e en 2e lijn. Commerciële sponsoren kunnen wel ondersteuning bieden bij de implementatie van een
RTA middels nascholing en faciliteren van de bijeenkomsten

4. Implementatie
De regionale implementatie vindt plaats door het verspreiden van een samenvattingskaart,
zo nodig aangevuld met een toelichting, aan alle huisartsen, alle specialisten en specialisten
Ouderengeneeskunde en op indicatie de apothekers in de regio of bijvoorbeeld de
jeugdartsen of andere disciplines die betrokken zijn. De RTA s kunnen worden opgenomen
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in de regionale klapper met samenwerkingsafspraken, en zijn ook digitaal te vinden via de
websites van de transmurale stichtingen.
Over de nieuwe RTA s wordt gepubliceerd in de nieuwsbrieven, tijdschriften en op de
websites. Ter ondersteuning van het implementatietraject wordt, indien van toepassing, het
bestaande materiaal voor kleingroepenonderwijs aangepast dan wel aangevuld: DTOmodules en FTO-modules. Waar relevant, worden eventuele aanvullende materialen /
methoden ontwikkeld. En in samenwerking met de nascholingsorganisatie voor huisartsen,
stichting KOH, worden thema s in het kwaliteitsbeleid opgenomen. De regionale werkgroep is
niet verantwoordelijk voor het contracteren van de zorg zoals afgesproken in de RTA's.
Het effect van de implementatie wordt geëvalueerd, zowel op proces- als op effectniveau.
Het streven is hierover wetenschappelijk te publiceren en extern te communiceren. Meestal
vindt een nulmeting plaats en 2 nametingen (na 1 jaar en na 2 jaar).
De lokale implementatie is de taak en verantwoordelijkheid van de betreffende transmuraal
coördinator. Dit houdt onder meer in, dat de Verwijsmogelijkheden binnen ZorgDomein
inhoudelijk in overeenstemming worden gebracht met de RTA en dat er lokaal gerichte
nascholing wordt georganiseerd.

5. Communicatie
De diverse betrokken partijen worden gedurende de looptijd van het project geïnformeerd en
betrokken. De wijze van informatieoverdracht naar alle betrokkenen binnen het project wordt
vastgelegd in het communicatieplan. Dit is een vast onderdeel van het projectplan. Hieronder
staan de verschillende doelgroepen genoemd.
Doelgroepen RTA s
Huisartsen
Specialisten
Specialisten Ouderengeneeskunde
Jeugdartsen JGZ
Openbaar apotheker
Indien relevant andere beroepsgroepen
Huisartsenkring Zuidoost-Brabant
RHV regio Helmond
Zorggroepen: PoZoB, DOH, SGE, ELAN, HEO
KOH (Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling
Huisartsen)
WKD (Werkgroep Kwaliteit en Deskundigheid
Huisartsen)
Overige ketenpartners (wisselend per project)
Stafbestuur (vereniging medische staf)
RSB (Regionaal Specialisten Beraad)
Raad van Bestuur ziekenhuizen / instellingen
Apothekerskringen
PFI (Platform Farmaceutische integratie )
FASTeerstelijn (Robuust)
Zorgverzekeraars

Toelichting

Bijv. fysiotherapeuten, verloskundigen
Belangenbehartiger huisartsen
Vereniging van huisartsen
Samenwerkingsorganisaties van huisartsen
Ondersteuning op het gebied van kwaliteit en
scholing
Adviesorgaan KOH (bestaat uit huisartsen)
O.a. thuiszorginstellingen, verpleeg- en
verzorgingstehuizen, GGZ e.a.
Regionale beroepsorganisatie vanuit De Orde.
Subregionaal samenwerkingsplatform (4 in ZOB)
Regionaal Samenwerkingsplatform
Regionale Ondersteuningsstructuur 1e lijn ZOB

6. Websites Transmurale stichtingen
HaCa:
Quartz:
SMáSH:
THEMA:

www.cze.nl/haca
www.quartztransmuraal.nl
www.mmc.nl/professionals/smash
www.stichtingthema.nl
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