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De kosten van een ziekenhuisbed liggen beduidend hoger dan die van een 
bed in een verzorgings- of verpleeginstelling, het gaat hier om een bedrag 
van ruim € 600,-. Het is dus van maatschappelijk belang dat een patiënt niet 
langer dan nodig in een ziekenhuis verblijft.   
 
Noodgedwongen patiënten weigeren 
Ziekenhuizen moeten steeds vaker noodgedwongen patiënten weigeren door een 
tekort aan bedden. Een reden daarvoor is dat uitbehandelde patiënten soms 
wekenlang een ziekenhuisbed bezet houden, omdat ze niet direct terecht kunnen 
in een verzorgings- of verpleeghuis. Stichting Transmurale Zorg Den Haag en 
omstreken coördineert regionaal dat patiënten die uit het ziekenhuis kunnen 
worden ontslagen, snel de juiste plaats krijgen in een verzorgings- of verpleeghuis 
of kunnen rekenen op adequate thuiszorg. Hiervoor wordt het transferpunt in het 
ziekenhuis ingeschakeld.  
 
Om dit transferproces beter te ondersteunen heeft Mia van Leeuwen, directeur 
van Stichting Transmurale Zorg, het initiatief genomen samen met 
zorginstellingen uit de regio en met Techxx een applicatie voor elektronische 
overdracht te ontwikkelen onder de naam  
POINT: Punt voor Overdracht van Informatie  
over Naslag en Transfer. Dit is een elektronisch  
transferdossier om te gebruiken door zieken- 
huizen, thuiszorg, verpleeghuiszorg etc. De  
huidige papieren werkwijze wordt vervangen door een geautomatiseerde 
werkstroom. Hiermee kan de doorstroom van patiënten aanzienlijk versneld 
worden. 
 
POINT 
Het doel van POINT is het werkproces van de transferpunten te vergemakkelijken 
en de aparte registratie voor de prestatie-indicatoren overbodig te maken. Met 
POINT worden alle benodigde transfergegevens slechts één keer in een centrale 

Organisatie  

De doelstelling van de Stichting Transmurale Zorg 

Den Haag en omstreken is het bevorderen van de 

samenhang in de zorg in de regio Haaglanden. De 

Stichting stimuleert en ondersteunt hiertoe 

initiatieven, activiteiten en projecten gericht op 

samenhang en afstemming van de zorg. De zorg 

aan de patiënt staat centraal. Regionale afspraken 

vormen het einddoel. Op deze wijze is de stichting 

de weg naar een keten van zorg in de regio.  

 
 
 
“POINT bewaakt bovenal de wachttijden 

waardoor onnodig oponthoud wordt 

voorkomen.“ 

Mia van Leeuwen, directeur van de Stichting 

Transmurale Zorg   

 

Cure 

Techxx 

 

Techxx is een vooruitstrevend ICT-bedrijf, dat gespe-
cialiseerde kennis biedt op het gebied van: Portal 
Management , Document Management, Workflow 
Management, Business Intelligence en ICT beheer. De 
oplossingen van Techxx richten zich op specifieke 
marktsegmenten zoals de zorg (cure en care), woning-
corporaties, scholen, gemeenten en financiële instellin-
gen. In de zorg richt Techxx zich primair op de verbe-
tering van de zorgprocessen waardoor de kwaliteit van 
de dienstverlener centraal staat. In combinatie met het 
Microsoft platform vormen deze oplossingen een uit-
stekend platform voor toepassingen als postregistratie, 
dossierbeheer, intranet, internet en applicaties voor de 
beheersing van primaire bedrijfsprocessen. Techxx 
maakt zo veel mogelijk gebruik van bestaande compo-
nenten van het Microsoft Office en BackOffice platform. 



 

 

 
Eisen    
- werkproces van de transferpunten 

vergemakkelijken  

- aparte registratie voor de prestatie-indicatoren 

overbodig maken 

 

 
 
Voordelen    
- efficiencyverbetering 

- patiënten stromen soepeler door 

- lagere kosten per getransfereerde patiënt 

- besparing op materiële- en personeelskosten 

- transfergegevens in centrale database 

- gegevens decentraal in te zien en te wijzigen 

- automatische opbouw van overdrachtsdossier 

- prestatie-indicatoren en management-

rapportage automatisch te genereren 

 

 
 

Producten    
Microsoft Windows Server 2003 

Microsoft SQL Server 2005 

Microsoft Visual Studio .NET  

 
 
 
 
 
 
 

Techxx BV 

Nick Kerklaan, directeur 

www.techxx.nl 

  

Stichting Transmurale Zorg 

Mia van Leeuwen, directeur  

www.transmuralezorg.nl 

 

 

 

 

database vastgelegd. Deze gegevens kunnen decentraal door geautoriseerde 
gebruikers worden ingezien en gewijzigd. Op deze wijze wordt tijdens het 
transferproces een overdrachtsdossier opgebouwd, dat bestaat uit de aanvraag 
van de afdeling, de acties van de transfermedewerker, de indicatiestelling en de 
verpleegkundige overdracht. Zowel de verpleging van de afdeling, het 
transferpunt, het Centrum Indicatiestelling Zorg en de zorgaanbieder van 
voorkeur van de patiënt kunnen deze gegevens inzien en benutten.  
 
Uit het systeem kunnen de eerder genoemde prestatie-indicatoren en andere 
gegevens afgeleid worden op basis waarvan een managementrapportage kan 
worden opgesteld. In het systeem is ook alle relevante informatie over de 
procesgang ondergebracht, zoals richtlijnen, adressen, veel voorkomende vragen 
etc. Door het systeem centraal in te richten kan onderhoud en applicatiebeheer 
centraal in de regio plaatsvinden. 
 
Efficiencyverbetering en kostenbesparing 
Een belangrijk voordeel van POINT is efficiencyverbetering. Als het berichten-
verkeer via POINT loopt, bespaart dat handelingkosten per getransfereerde 
patiënt. Ook de ligduur van de patiënt kan op een patiëntvriendelijke wijze met 
minimaal één dag per patiënt worden verkort. Voor ruim 8000 patiënten in de 
regio Den Haag betekent dit een aanzienlijke besparing op materiële uitgaven en 
personeelskosten. De administratieve lasten van de verpleegkundigen worden 
verlicht. Daarnaast kan maatschappelijke winst worden behaald door een snellere 
doorstroom van de patiënt van ziekenhuis naar verzorgingsinstelling.  
 
 
 

Disclaimer 
De in dit voorbeeld genoemde oplossingen kunnen van toepassing zijn 
op andere bedrijven en instellingen. De resultaten zijn echter afhankelijk 
van diverse aspecten, die bij andere bedrijven en instellingen sterk 
kunnen verschillen met het hier beschreven voorbeeld. 
 
 


