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Een samenwerkingsverband van de landelijke beroeps- en brancheorganisaties in
de acute zorgketen, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en
VZVZ om digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen versneld te
realiseren. Dit ondersteunt zorgverleners in hun werk, waardoor de patiënt sneller
de juiste zorg ontvangt.

Column - Arjen Vos

Samen voor goede, verantwoorde
zorg
Patiëntgegevens met potlood op een stuk wc papier is
de meest creatieve manier van informatieoverdracht die
ik in de afgelopen tijd heb gehoord (probeer dat maar
eens voor elkaar te krijgen…). Dat de
informatievoorziening in de spoedzorgketen verbeterd
kan worden is geen nieuws. Maar wat moet je doen om
de zorg voor patiënten met een acute zorgvraag beter
te digitaal te ondersteunen? Met die vraag is het team
van Met spoed beschikbaar aan de slag sinds de start
van het programma in oktober 2020.
Lees meer

Koplopers gezocht!

Doet u mee aan aan de
nieuwste digitale
gegevensuitwisselingen?
We zijn op zoek naar koplopers: zorgaanbieders die
samen met hun ketenpartners en ICT-leveranciers aan
de slag willen met projecten waarin we nieuwe digitale
gegevensuitwisseling realiseren. Bent u een koploper?
Meldt u zich dan bij ons aan!

Lees meer

Aan de slag met

Digitale spoedverwijzing vanuit de
huisartsenpost naar de SEH
Maakt u op de SEH gebruik van ChipSoft Hix? Of
maakt u op de huisartsenpost gebruik van CGM
Callmanager of Topicus HAP? Dan kan de digitale
spoedverwijzing helpen om een acute patiënt
eenvoudig van de huisartsenpost naar de SEH over te
dragen.
VZVZ heeft samen met twee ziekenhuizen en
twee huisartsenposten in het najaar pilots uitgevoerd
om de technische puntjes op de i te zetten en het
effect van de digitale overdracht te evalueren.
Technisch zijn de genoemde systemen nu gereed en
wordt de digitale overdracht door steeds meer
huisartsenposten en SEH’s in gebruik genomen. Uit
de evaluatie blijkt dat sneller kan worden gewerkt en
fouten worden voorkomen. Binnenkort wordt deze
overdracht ook mogelijk voor SEH’s die werken met
AZNConnect van leverancier iHomer. In
Groningen wordt de overdracht met deze leverancier
voor het eerst in gebruik genomen.
Meer informatie of aan de slag? Neemt u dan contact
op met Irma jongeneel via jongeneel@vzvz.nl.

Zorgproces is leidend

Expertise en ervaringen dragen bij
aan realisatie digitale
gegevensuitwisseling
In het programma Met spoed beschikbaar zijn patiënten
en zorgverleners nauw betrokken om ervoor te zorgen
dat hun behoeftes bij de realisatie van digitale
gegevensuitwisseling in de acute zorgketen geborgd
zijn. Daarbij maken we graag gebruik van hun kennis
en ervaringen met de processen in de spoedzorg. Hoe
we dit doen?
Lees meer

Informatiestandaard

Eerste hulp bij digitale informatieuitwisseling
Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling realiseren
binnen je zorginstelling, hoe doe je dat en waar begin
je? De nieuwe online implementatietool Amigo! van
Nictiz helpt zorgaanbieders met deze vragen. Aan de
hand van het interoperabiliteitsmodel geeft Amigo! tips
voor het implementeren van informatiestandaarden. Te
beginnen met informatiestandaarden voor de acute
zorg.
Lees meer

voor leveranciers

Meld u aan voor kwalificatie
Nictiz biedt softwareleveranciers de mogelijkheid
om hun software te laten toetsen op de correcte
implementatie van informatiestandaarden, zo ook voor
de informatiestandaarden voor de Acute Zorg. Dit is
mogelijk voor de volgende overdrachten:
ambulanceoverdracht naar spoedeisende hulp;
professionele samenvatting van huisarts naar
meldkamer, ambulance, spoedeisende hulp;
huisarts of HAP verwijst naar spoedeisende hulp;
meldkamer verwijst naar huisarts of HAP;
huisarts of HAP stuurt een spoedmelding naar
meldkamer.
Met het Nictiz kwalificatie-certificaat toont u aan dat uw
product of dienst aan de eisen voldoet zoals deze door
Nictiz worden gesteld.
Meer informatie

AGENDA
9 maart 2021, 10.00 - 12.30 uuir

Leveranciersbijeenkomst
Zet de datum vast in uw agenda: op dinsdag 9 maart
a.s. van 10.00 – 12.30 uur organiseren we de derde
online bijeenkomst voor ICT-leveranciers. De exacte
agenda voor de bijeenkomst krijgt nog vorm. U hoort in
ieder geval meer over de aanpak van Met spoed
beschikbaar: de routekaart, de aanpak met
koploperprojecten en opschaling. Ook komen de
architectuur-uitgangspunten aan bod. Meer informatie
en een uitnodiging volgen binnenkort.

Meer weten over het programma Met spoed beschikbaar?
Stuur dan een mail aan: info@metspoedbeschikbaar.nl
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
Ook kunt u uw gegevens inzien en wijzigen.
Bekijk de webversie

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@metspoedbeschikbaar.nl toe aan uw adresboek.

