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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.

Koploper update

Koplopers Rotterdam-Rijnmond
beproeven digitale
gegevensuitwisseling in de praktijk
De Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en de
SEH’s van het Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis en
Maasstad Ziekenhuis beproeven momenteel in de
praktijk waar ze de afgelopen maanden samen met
leveranciers ChipSoft en Topicus aan gewerkt hebben:
verbeterde informatie-overdracht van ambulance naar
SEH. Hiermee is een nieuwe belangrijke fase in het
koploperproject gestart. Door meer informatie
gestructureerd op verschillende momenten vanuit de
ambulance naar de SEH te sturen, is men op de SEH
eerder en beter voorbereid op de komst van de patiënt
en de medische situatie waarin deze zich bevindt.
Doordat deze informatie gedurende ambulancerit en na
aankomst bij de SEH automatisch in het
patiëntendossier op de SEH wordt opgeslagen, scheelt
het ook nog eens dubbele administratie.
Klik voor meer informatie over deze voortvarende samenwerking

Spoedeisende hulp

Webinar: Versneld samenwerken
aan de digitale
gegevensuitwisseling in de
spoedzorgketen.
Medisch managers op de SEH, SEH-teamleiders,
CMIO's, CNIO's, informatiemanagers en ICTmanagers van ziekenhuizen opgelet!
Op maandag 15 november van 17.00-18.00 uur
bent u van harte welkom op het (gratis) webinar:
Versneld samenwerken aan de digitale
gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen.
Het belooft een leuke interactieve sessie te worden
met sprekers:
David Baden, SEH-arts KNMG, voorzitter van de
NVSHA en van de Expertgroep Met spoed
beschikbaar.
Mark-Jörg Meijer, SEH-arts KNMG, medisch
hoofd SEH, lid van het SEH- Expertpanel van Met
spoed beschikbaar, key-user van het SEH EPD en
medisch dossier, lid van de EPD-stuurgroep in het
Saxenburgh Medisch Centrum.
Elserieke Gerritsen, liaison van NVZ en NFU in
Met spoed beschikbaar.
We hopen u te verwelkomen! Klik voor meer informatie en
aanmelden

Nieuw!

Online spreekuur digitale
gegevensuitwisseling acute zorg
Heeft u vragen over digitale gegevensuitwisseling in
de acute zorg? Wilt u weten hoe u hiermee zelf aan
de slag kunt? Bent u benieuwd naar wat het
programma Met spoed beschikbaar doet? Of wat de
koploperprojecten inhouden? Wat voor gegevens er
uitgewisseld kunnen worden en tussen wie? Voor
deze en al uw andere vragen kunt u terecht op ons
nieuwe spreekuur. Tijdens dit spreekuur krijgt u de
gelegenheid om uw vragen te stellen of om gewoon
mee te luisteren. U bent van harte welkom! Het
eerstvolgende spreekuur is donderdag 11 november
van 16.30 tot 17.00 uur.
Ook een keer deelnemen aan het spreekuur? Klik hier!

Ondersteuning

Implementatietool Amigo! van Nictiz
verder uitgebreid
Hoe krijgt een SEH-arts snel en overzichtelijk
informatie over een spoedpatiënt vanuit de
huisartsenpost? Wat moet gedaan worden om deze
informatie digitaal uit te wisselen? Zorgaanbieders die
graag met de digitale spoedverwijzing van
huisartsenpost naar SEH aan de slag willen en tips en
handvatten nodig hebben om tot een plan van aanpak
te komen kunnen sinds kort in de Implementatietool
Amigo! van Nictiz terecht voor tips en handvatten om
tot een plan van aanpak te komen.
Lees meer

Rectificatie

Aanvulling berichtgeving CHD en
Treant Zorggroep
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat
Centrale Huisartsendienst Drenthe (onderdeel van
Huisartsenzorg Drenthe) en Treant Zorggroep gestart
zijn met het digitaal verwijzen van patiënten van de
huisartsenpost naar SEH. In deze berichtgeving had
ihomer als betrokken leverancier genoemd moeten
worden.

AGENDA
Spreekuur digitale gegevensuitwisseling
acute zorgketen
Zie ook het nieuwsbericht hierboven. Elke twee weken
op donderdag, tussen 16.30 en 17.00 uur.
De eerstvolgende spreekuren staan gepland op:
donderdag 11 november
donderdag 25 november
Meer informatie en deelnemen

Webinar: Versneld samenwerken aan de
digitale gegevensuitwisseling in de
spoedzorgketen.
Zie ook het nieuwsbericht hierboven.
Maandag 15 november van 17.00 - 18.00 uur.
Meer informatie en aanmelden

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.

