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Betreft
: Overstap van Point naar ZorgDomein per 31 maart 2021

Geachte heer / mevrouw,
Onlangs is er een regionaal besluit genomen om over te stappen naar ZorgDomein voor het verwijzen
vanuit de Ziekenhuizen naar VVT-instellingen. Dit besluit is genomen binnen het bestuur van St.
Transmurale Zorg Haaglanden.
Het resultaat is dat de verzendende instellingen in Den Haag per 31 maart 2021 overstappen van het
gebruik van POINT naar ZorgDomein (lees: als ontvanger gaat u na deze periode alle transfer
dossiers vanuit Den Haag ontvangen via ZorgDomein).
Het huidige contract met de leverancier van Point (Enovation) loopt formeel af op 31 december 2020.
In de tussenliggende periode van 1 januari 2021 t/m medio april 2021 zullen de POINT-dossiers
gefactureerd worden op basis van nacalculatie met 18% verhoging van de huidige tarieven zoals die
zijn afgesproken binnen de RSO Haaglanden.
Daarnaast worden structurele afspraken voor gebruik op nacalculatie na deze periode nu overlegt met
de leverancier. Dit zodat u, bij eventuele dossieroverdracht buiten Den Haag, gebruik kunt blijven
maken van Point ook na medio april. Hierover wordt u later geïnformeerd.
Welke stappen moet u ondernemen om de overstap te realiseren?
Stap 1: Meldt u uiterlijk 13 november aan bij ZorgDomein dat u de transfer module geïmplementeerd
wilt hebben. Alleen op deze manier kan een volledige implementatie voor 31 maart 2021
gegarandeerd worden. Voor de aanmeldingen kunt u contact opnemen met
accountmanagement@zorgdomein.nl. Graag aangeven bij aanmelding dat u onderdeel bent van STZ
Regio Haaglanden. Daarnaast ook graag een primair contactpersoon opgeven voor implementatie
binnen de organisatie.
Let op: ook als u nu al klant bent/gebruik maakt van ZorgDomein, is het noodzakelijk om u aan te
melden via ZorgDomein. Dit om afstemming in het zorgaanbod later te kunnen garanderen.
Stap 2: Via de kennisgroep Transfer worden de eventuele wijzigingen in transmurale werkafspraken
met u besproken en gecommuniceerd. Daarnaast wordt vanuit de kennisgroep Transfer een voorstel
geformuleerd voor de formulering van het zorgaanbod. Bent u nog geen onderdeel van de
kennisgroep Transfer, maar wilt u wel meedenken? Neem dan contact op met
secretariaat@transmuralezorg.nl.
Stap 3: Regionaal bepalen wat de gewenste doorontwikkeling in overdracht en transfer is in de regio
en welke centrale ondersteuning nodig is om dit te realiseren.

Gedurende het traject zullen wij u waarschijnlijk nogmaals benaderen via een schrijven om u op de
hoogte te stellen van de regionale status betreffende de overstap van Point naar ZorgDomein.
Mocht u vragen hebben hierover, dan vernemen wij deze graag van u.
Met een vriendelijke groet,

Arnold van Halteren,
Directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en RSO Haaglanden B.V.

