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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.

Blog Arjen Vos

Samen succesvol
Het afgelopen jaar vond ik het heel mooi om te zien dat
er zoveel enthousiasme was voor de activiteiten van
Met spoed beschikbaar. Ik zag een sfeer ontstaan van
samenwerking, van meedenken in oplossingen en
mogelijkheden. De koploperregio’s, de
samenwerkingspartners, de landelijke partijen die bij
het programma betrokken zijn, de individuele
zorgverleners, de leveranciers en het team zelf;
iedereen is er volop voor gegaan! Iedereen heeft dat
enthousiasme uitgestraald en daarmee het vliegwiel in
gang gezet.
Nieuwsgierig naar de rest van het blog? Klik hier!

Koploper nieuws!

Nieuw koploperproject: Witte kruis
Zeeland en Adrz met Engimatry en
ChipSoft
We sluiten het jaar af met een nieuw koploperproject!
In Zeeland gaan Ambulancevoorziening Witte Kruis
Zeeland en de afdeling spoedeisende hulp van
Adrz aan de slag met de nieuwste versie van de
informatieoverdracht van ambulance aan de
spoedeisende hulp. Enigmatry en ChipSoft zijn de
betrokken leveranciers. Het is het derde
koploperproject binnen het ROAZ Traumacentrum
Zuidwest-Nederland. Verderop in deze nieuwsbrief
kunt u lezen wat de nieuwste ambulanceberichten
inhouden. Gefeliciteerd en succes aan alle
betrokkenen!
Lees meer over dit nieuwe koploperproject

Overige samenwerkingen

Huisartsenpost Oude IJssel verwijst
patiënten digitaal naar het
Slingeland Ziekenhuis
Patiënten van de huisartsenpost Oude IJssel worden
sinds enkele weken digitaal verwezen naar de
spoedeisende hulp van het Slingeland Ziekenhuis. Zij
hebben hierbij gebruikt gemaakt van de reeds
gerealiseerde oplossingen van Topicus en ChipSoft.
Meer weten over de digitale spoedverwijzing en hoe u
hiermee aan de slag kunt? Neem dan contact met ons
op.

Nieuw!

De nieuwe, verbeterde
informatieoverdracht van
ambulance aan spoedeisende hulp
Veel ambulancevoorzieningen dragen al enige tijd
informatie digitaal over aan de spoedeisende hulp. Er
is echter een vernieuwde, verbeterde overdracht
mogelijk, die aan de laatste versie van de
informatiestandaard Acute Zorg voldoet. Met deze
nieuwste versie is onder meer het registeren voor de
ambulancezorgprofessionals eenduidiger en meer
gestructureerd, waardoor de spoedeisende hulp zich
nog beter op de komst van de patiënt kan
voorbereiden. Maar er zitten nog veel meer voordelen
aan voor zorgverleners (en daarmee ook voor de
patiënt) ten opzichte van de oudere versie.
Alles over de vernieuwde ambulanceberichten op een rijtje!

Artikel Syntheshis

Interview huisarts Ingrid Gerrits en
Sophie van Doeveren
In de nieuwste editie van huisartsenmagazine
Syntheshis zijn Ingrid Gerrits, huisarts bij
huisartsencoöperatie de Slochterkring en Sophie van
Doeveren, adviseur bij Met spoed beschikbaar
geïnterviewd. Zij vertellen over het koploperproject
waar de Slochterkring aan deelneemt samen met het
Martini Ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis
Groningen en leveranciers Promedico VDF en ihomer.
In dit project werken zij aan de realisatie van het
opvragen van de Professionele Samenvatting van de
huisarts op de spoedeisende hulp.
Lees het Syntheshis artikel hier

AGENDA
Webinar ChipSoft voor zorgaanbieders
(HiX-klanten)
Op Donderdag 27 januari 2022 tussen 10.00-11.00
uur
praat ChipSoft u bij over relevante ontwikkelingen en de
uitrol van diverse projecten rondom de acute
zorgverwijzing. Met ervaringsverhalen van koplopers
van Met spoed beschikbaar. Ook krijgt u een demo van
de functionaliteit. Meer informatie en aanmelden

Online spreekuur digitale
gegevensuitwisseling acute zorgketen
Benieuwd naar wat er allemaal gebeurt op het gebied
van digitale gegevensuitwisseling in de acute
zorgketen? Wat er allemaal mogelijk is voor u en uw
ketenpartners? Elke twee weken op donderdag, tussen
16.30 en 17.00 uur kunt u deelnemen aan ons online
spreekuur om uw vragen te stellen. De eerstvolgende
spreekuren staan gepland op donderdag 23
december en donderdag 6 januari Meer informatie en
deelnemen

NedHIS Congres - 23 maart 2022
Hoe kan digitale informatieoverdracht het werk van de
huisarts rondom acute zorg ondersteunen? In de zorg
voor uw patiënten met een acute zorgvraag is het voor
ambulanceverpleegkundigen en SEH-artsen belangrijk
om een samenvatting van de voorgeschiedenis te
krijgen. Tegelijkertijd wilt u als huisarts ook zelf goed op
de hoogte zijn van wat er met uw patiënt is gebeurd in
de spoedzorgverlening. Hiervoor is onder meer een
snelle rapportage van de spoedeisende hulp naar de
huisarts belangrijk. We nemen u tijdens deze
presentatie graag mee in de activiteiten die er rond de
huisartsenpraktijk in relatie tot de acute zorgketen
plaatsvinden. We laten zien dat dit uw werk ondersteunt
in plaats van dat het u méér werk oplevert. En dat dit
ten goede komt aan uw samenwerking met
ketenpartners en de behoeftes van uw patiënt. We
ontmoeten u graag! Meer informatie over het congres
en aanmelden

Meer weten over het programma Met spoed beschikbaar?
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