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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!

HAP Maastricht en Meldkamer
Ambulancezorg Limburg aan de
slag met digitale spoedverwijzing
HAP Maastricht en Meldkamer Ambulancezorg
Limburg gaan aan de slag met de digitale
spoedmelding van de huisartsenpost naar de
meldkamer. Door deze digitale spoedmelding hebben
medewerkers van de meldkamer in het Geïntegreerd
Meldkamer Systeem (GMS) sneller inzicht in de aard
van de spoedmelding om daarmee de juiste
vervolgzorg te organiseren. Om dit technisch te
ondersteunen is ICT-leverancier Topicus betrokken.
Gefeliciteerd en succes aan alle betrokkenen!
Meer over dit koploperproject

Nog meer koploper nieuws!

RAV's Flevoland/Gooi en
Vechtstreek en Ziekenhuis St
Jansdal aan de slag met de
vernieuwde ambulanceberichten en
feedbackbericht
Niet alleen in Limburg start een nieuwe koploper.
RAV's Flevoland/Gooi en Vechtstreek gaan met
Ziekenhuis St Jansdal aan de slag met de vernieuwde
ambulanceberichten en het (medisch)
feedbackbericht van ambulance naar SEH. Dit zorgt
ervoor dat de SEH nog beter voorbereid is op de
komst van de patiënt om zo sneller de juiste zorg te
kunnen verlenen. Ook ondersteunt het de kwaliteit
van de zorg verleend door de
ambulanceprofessionals. ICT-leveranciers Topicus en
ihomer zijn betrokken bij het project om de
uitwisseling technisch te realiseren.
Meer over dit koploperproject

Nieuw!

Zorgverlener Journey
Huisartsenpraktijk
Naast de Zorgverlener Journey voor de SEH en de
huisartsenpost, is nu ook de Zorgverlener Journey
voor de huisartsenpraktijk gereed. In deze journey zijn
de zorgprocessen van de huisartsenpraktijk
inzichtelijk gemaakt en getoetst bij ons huisartsen
expertpanel. Deze analyse helpt huisartsenpraktijken
en hun ketenpartners in de acute zorg om het gesprek
te kunnen voeren over de inpassing van de digitale
gegevensuitwisseling en benodigde werkafspraken.
Zo blijft de zorg leidend bij de realisatie van digitale
gegevensuitwisseling. De Zorgverlener Journey van
de SEH en de huisartsenpost zijn ook al beschikbaar.
De journey voor de ambulancezorg volgt nog.
Bekijk de Zorgverlener Journey's

Samenwerking

Netwerktafel met LNAZ en ROAZorganisaties
We organiseren regelmatig netwerktafels om op
inspirerende wijze kennis en ervaringen te delen
rondom de implementatie van gegevensuitwisselingen
in de spoedzorg. Langere tijd organiseren we dit al
voor de huisartsenposten en SEH's op het gebied van
de digitale spoedverwijzing van de huisartsenpost
naar de spoedeisende hulp. Op woensdag 16 februari
2022 hebben we dit in samenwerking met het
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ook
georganiseerd voor Regionaal Overleg Acute
Zorgketen (ROAZ)-organisaties.
De focus bij deze netwerktafel lag met name op de rol
van de ROAZ en aanpak om zorgaanbieders in de
regio te informeren over de mogelijkheden om
de Richtlijn 'gegevensuitwisseling huisartshuisartsenpost-ambulancedienst en afdeling
spoedeisende hulp' te implementeren. Ook was er
aandacht voor de samenwerking tussen Met spoed
beschikbaar en de ROAZ-organisaties. Tijdens de
netwerktafel hebben we hierover met elkaar een
aantal eerste gedachten en ideeën uitgewisseld,
waaraan we op korte termijn verdere invulling zullen
geven.

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 - bevat nu ook handvatten voor
de handelingen die nodig zijn bij het implementeren
van onder meer verwijzingsberichten vanuit de
ambulance en SEH, en rapportages vanuit de
meldkamer, ambulance en SEH naar de huisarts.
Nieuwsgierig? Bekijk Amigo!

AGENDA
Webinar Topicus voor huisartsenposten
Op donderdag 24 maart 2022 tussen 18.30 en
19.30 uur
verzorgt leverancier Topicus een webinar voor zijn
klanten. Met meer informatie en een demo over de
oplossing die Topicus biedt aan huisartsenposten om
digitaal gegevens uit te wisselen met ketenpartners in
de acute zorg. Met ervaringsverhalen uit de praktijk van
Huisartsenzorg Drenthe (HZD) en het Wilhelmina
Ziekenhuis in Assen en tips en tricks. U kunt zich via dit
e-mailadres aanmelden.

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.
Zorgverleners delen hun 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. Het
eerstvolgende spreekuur staat gepland op donderdag
3 maart 2022.
Meer informatie en deelnemen

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.

