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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.

Koploper nieuws!

Nieuw koploperproject:
Huisartsenorganisatie Kop van
Noord-Holland, Noordwest
Ziekenhuisgroep, Healthconnected
en ChipSoft
Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN)
en Noordwest Ziekenhuisgroep slaan de handen
ineen om patiënten digitaal te verwijzen tussen de
huisartsenpost en de spoedeisende hulp (SEH) van
Noordwest. ICT-leveranciers HealthConnected en
ChipSoft zijn betrokken voor de technische realisatie.
HealthConnected is een nieuwe HAP-leverancier en
gaat nu voor het eerst gegevens uitwisselen met een
SEH. Dit project is onderdeel van de realisatie van het
spoedplein op Noordwest-locatie Den Helder, waarbij
de huisartsenpost en SEH volledig zijn
geïntegreerd. Gefeliciteerd en succes aan alle
betrokkenen!
Lees meer over dit nieuwe koploperproject en hoe het bijdraagt
aan de realisatie van het spoedplein

Brede uitrol

Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en
Adrz realiseren ingebruikname
digitale spoedverwijzing HAP-SEH
Geen papieren verwijzing meer voor patiënten van de
Zeeuwse Huisartsen Coöperatie naar de
spoedeisende hulp van Adrz. Patiënten worden
voortaan digitaal verwezen. Zo is de spoedeisende
hulp sneller op de hoogte van de komst van de
patiënt. En het voorkomt dubbele administratie,
aangezien de patiënt alleen nog maar op de
huisartsenpost geregistreerd hoeft te worden. Topicus
en ChipSoft zijn de betrokken leveranciers.
Adrz is momenteel ook actief in een koploperproject,
samen met Witte Kruis Zeeland en leveranciers
ChipSoft en Enigmatry om de vernieuwde
ambulanceberichten te realiseren en in gebruik te
nemen.

Nieuw!

Zorgverlener Journey
Huisartsenpost
Voor Met spoed beschikbaar is de zorg leidend bij de
realisatie van digitale gegevensuitwisseling. Daarom
hebben we de zorgprocessen van de Huisartsenpost
inzichtelijk gemaakt in een zogeheten 'Zorgverlener
Journey'. De zorgverleners journey’s zijn gebaseerd
op individuele gesprekken die we met
zorgprofessionals van de huisartsenpost hebben
gevoerd. En we hebben deze vervolgens ook getoetst
bij de expertpanels van het programma. Deze analyse
helpt huisartsenposten en hun ketenpartners in de
acute zorg om het gesprek te kunnen voeren over de
inpassing van de digitale gegevensuitwisseling en
benodigde werkafspraken. De zorgverlener journey
van de spoedeisende hulp is ook al beschikbaar. Voor
de huisartsenpraktijk, ambulance en meldkamer
volgen de journey's nog.
Bekijk de Zorgverlener Journey voor de Huisartsenpost hier

Ondersteuning

Uitbreiding kennisplatform Amigo!
Hoe krijgen de zorgverleners van de spoedeisende
hulp, ambulance en meldkamer snel en overzichtelijk
relevante informatie uit het huisartsdossier van
spoedpatiënten? Wat moet gedaan worden om deze
informatie digitaal uit te wisselen? Amigo! - het
kennisplatform van Nictiz voor digitale
gegevensuitwisseling - biedt hulp. Het platform bevat
nu ook handvatten voor de handelingen die nodig zijn
bij het implementeren van onder meer het
feedbackbericht van spoedeisende hulp naar
ambulance en de spoedmelding van huisartsenpost
naar de meldkamer.
Nieuwsgierig? Bekijk Amigo!

AGENDA
Webinar Epic voor SEH's
Op donderdag 16 februari 2022 tussen 11.00-12.00
uur
verzorgt leverancier Epic een webinar voor zijn
klanten. U krijgt een demo van de Epic module voor de
acute zorg en hoort ervaringsverhalen van koplopers
van Met spoed beschikbaar. U kunt zich aanmelden
door een e-mail aan Epic te sturen.

Zorgvisie Acute Zorg Congres
Op 7 april vindt het Zorgvisie Acute Zorg Congres
plaats, waar Met spoed beschikbaar een kennissessie
verzorgt. Wat u kunt verwachten:
U hoort tussen welke zorgaanbieders en systemen in
de acute zorgketen informatie kan worden
uitgewisseld.
We delen wat er op dit moment al mogelijk is en wat
momenteel wordt beproefd.
U krijgt praktische tips en tools om zelf aan de slag
te gaan met uw ketenpartners.
Een aantal zorgverleners deelt zijn ervaringen.
U krijgt volop ruimte om vragen te stellen en met
elkaar in gesprek te gaan.
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 3 februari en
donderdag 17 februari.
Meer informatie en deelnemen

NedHIS Congres 23 maart helaas
geannuleerd
De congrescommissie heeft besloten af te zien van een
fysiek congres op 23 maart 2022. Overwegingen zijn
o.a.: de restricties die nog gelden, waardoor we slechts
een beperkt aantal deelnemers kunnen toelaten en
natuurlijk de besmettelijkheid van de huidige variant
van het Coronavirus en de doelgroep: werkers in de
zorg. Het congres is verplaatst naar 22 maart
2023. Meer informatie.

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.

