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Bekijk de webversie van de nieuwsbrief

Een samenwerkingsverband van de landelijke beroeps- en brancheorganisaties in
de acute zorgketen, Patiëntenfederatie Nederland, 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.

Samenwerking

Steeds meer huisartsenposten
verwijzen digitaal naar Spoedeisende
hulp
Diverse huisartsenposten zijn recent gestart met het
digitaal verwijzen van patiënten naar de Spoedeisende
hulp:
Huisartsenposten Oost-Brabant en Elkerliek
ziekenhuis
Huisartsendienst Arnhem en Rijnstate
Centrale Huisartsenpost Almelo en ZGT
De betrokken leveranciers bij alle uitwisselingen zijn
Topicus en ChipSoft. Gefeliciteerd aan alle
betrokkenen!
Lees meer!

Webinar Spoedeisende hulp

Versneld samenwerken aan de
digitale gegevensuitwisseling in de
spoedzorgketen
Op maandag 15 november vond het webinar
'Versneld samenwerken aan de digitale
gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen' plaats.
De roep om inzage in medische voorgeschiedenis,
welke diagnostiek of behandeling er reeds door de
ketenpartners als waarnemend huisarts of
ambulancezorgprofessional is verleend, is groot.
Tijdens het webinar doken we dieper in de digitale
gegevensuitwisseling rond de SEH en ketenpartners
in de acute zorg. Wat is er allemaal al mogelijk? Hoe
kunt u aan de slag? Ook hebben we de aanwezigen
opgeroepen om digitale gegevensuitwisseling op de
implementatieagenda en in de jaarplannen van 2022
op te nemen. Met waardevolle ervaringen uit de
praktijk. Met dank aan David Baden, Mark-Jörg Meijer
en Elserieke Gerritsen voor hun inhoudelijke
bijdragen.
Webinar gemist? Bekijk het hier terug!

Verdiepingswebinars

Leverancierswebinars voor
zorgaanbieders
Verschillende leveranciers organiseren binnenkort
webinars voor hun klanten. Zij doen dit om u meer
informatie te geven over welke mogelijkheden er voor
u zijn om aan de slag te gaan met digitale
gegevensuitwisseling tussen u en uw ketenpartners in
de acute zorg. Welke (technische) oplossingen
bestaan er al, wat betekenen deze voor u op de
werkvloer en wat is nodig om aan de slag te gaan met
digitale gegevensuitwisseling.
Het eerste webinar is van ihomer en vindt plaats op
14 december 2021, van 17.00 tot 18.00 uur. Meer
informatie over dit webinar vindt u hier.
In januari en februari 2022 vinden er onder meer
webinars plaats van ChipSoft, Epic, Topicus en
Compugroup Medical. Meer informatie over deze
webinars volgt.

Nieuw!

Zorgverlenersjourney Spoedeisende
hulp
Voor Met spoed beschikbaar is de zorg leidend bij de
realisatie van digitale gegevensuitwisseling. Daarom
hebben we de zorgprocessen van de SEH inzichtelijk
gemaakt in een zogeheten 'Zorgverlener Journey'.
Deze hebben we opgesteld op basis van gesprekken
met SEH-artsen, verpleegkundigen en
baliemedewerkers in het SEH-expertpanel en getoetst
bij koplopers. Deze analyse helpt SEH’s en hun
ketenpartners in de acute zorg om het gesprek over
de inpassing van de digitale gegevensuitwisseling en
benodigde werkafspraken te kunnen voeren. De
zorgverlener journeys van de huisartsenpraktijk en
huisartsenpost zijn in januari 2022 beschikbaar. Die
van de ambulance en meldkamer volgen daarna.
Bekijk de Zorgverlener Journey Spoedeisende hulp

AGENDA
Webinar ihomer
Dinsdag 14 december, 17.00 - 18.00 uur.
Tijdens dit leverancierswebinar voor hoofden SEH,
medisch managers SEH, SEH-artsen, CMIO's/ CNIO's,
informatiemanagers en ICT managers geeft ihomer een
demo over de werking van AZNConnect. Met
deze oplossing voor SEH's, die ook tijdelijk ingezet kan
worden, kan digitale informatieoverdracht van
ambulance naar SEH en van huisartsenpost naar SEH
plaatsvinden. Meer informatie en aanmelden.

Spreekuur digitale gegevensuitwisseling
acute zorgketen
Elke twee weken op donderdag, tussen 16.30 en 17.00
uur. Het eerstvolgende spreekuur staat gepland op
donderdag 9 december. Meer informatie en
deelnemen

NedHIS Congres - 23 maart 2022
Zet deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie
over het congres vindt u hier. In de volgende
nieuwsbrief volgen meer details.

Meer weten over het programma Met spoed beschikbaar?
Bekijk onze website of stuur ons een e-mail.
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.

