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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 nieuws

Amsterdamse
spoedpatiënten voortaan sneller de
juiste zorg door ingebruikname
digitale spoedverwijzing
Huisartsenposten Amsterdam en
OLVG
In Amsterdam is medio maart de digitale
spoedverwijzing tussen de HAP en de SEH voor de
Huisartsenposten Amsterdam (locaties West en
CentrumOost) en de spoedeisende hulp van OLVG
(locaties Oost en West) succesvol in gebruik
genomen. Hiermee is het koploperproject waarin de
organisaties samen met ICTleveranciers CompuGroup Medical
Nederland en Epic, onder projectleiding van Sigra in
participeren, in de afrondende fase terechtgekomen.
Gefeliciteerd aan alle betrokkenen!
Lees meer over dit Amsterdamse koploperproject!

Brede uitrol

Digitale spoedverwijzing nu ook in
gebruik bij Huisartsenpost OostBrabant en Catharina Ziekenhuis
Sinds kort is de Spoedeisende Hulp van het
Catharina Ziekenhuis sneller op de hoogte van de
komst van patiënten die worden verwezen door
Huisartsenpost Oost-Brabant. Patiënten gaan niet
meer met een papieren verwijzing op pad, maar
worden digitaal verwezen. De SEH kan zich zo beter
voorbereiden op de komst van de patiënt. Bijkomend
voordeel: aangezien de patiënt alleen nog maar op de
huisartsenpost geregistreerd wordt, hoeft de SEH
deze administratieve handelingen niet nogmaals te
doen. Topicus en ChipSoft zijn de betrokken ICTleveranciers.
Het Catharina Ziekenhuis is al het derde ziekenhuis,
waar Huisartsenposten Oost-Brabant digitaal
patiënten naar verwijst. Dit doen zij ook al naar de
SEH van het Elkerliek Ziekenhuis en Jeroen Bosch
Ziekenhuis.
Benieuwd welke organisaties nog meer aan de slag zijn? Bekijk
het hier!

Webinar

Webinar: Vernieuwde en verbeterde
gegevensuitwisseling
tussen ambulance en spoedeisende
hulp
Op dinsdag 12 april van 17.00-18.00 uur organiseert
Met spoed beschikbaar in samenwerking met NVZ,
NFU en AZN het webinar ‘Vernieuwde en verbeterde
gegevensuitwisseling tussen ambulance en
spoedeisende hulp.’
Met sprekers:
David Baden, SEH-arts KNMG en voorzitter van
de NVSHA en de Expertgroep van Met spoed
beschikbaar.
Kitty Garnier, teamleidinggevende SEH in het
IJsselland Ziekenhuis
Gert Koelewijn, product manager
Informatiestandaard Acute Zorg bij Nictiz
Jan van Putten, landelijke coördinator Met spoed
beschikbaar
In dit nieuwe webinar focussen we op de vernieuwde,
verbeterde gegevensuitwisseling tussen ambulance
en SEH. Het webinar is bedoeld voor medisch
managers op de SEH en RAV, RAV- en SEHteamleiders, CMIO's, CNIO's, informatiemanagers en
ICT managers en andere geïnteresseerden van de
RAV en SEH.
Hier leest u meer en kunt u zich aanmelden

AGENDA
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

NTS Triage Congres
Op verschillende momenten in de acute zorg worden
patiënten na triage verwezen naar een andere
zorgaanbieder in de spoedzorgketen. Om dit
zorgproces en de kwaliteit van zorg te ondersteunen,
vindt het overdragen van triagegegevens steeds vaker
digitaal plaats. Tijdens het NTS Triage Congres op 14
april a.s. verzorgen Cees Goossens en Gert Koelewijn
namens Met spoed beschikbaar een workshop over dit
onderwerp. Met ervaringen en tips uit de praktijk,
laatste ontwikkelingen, toekomstperspectief, hoe u aan
de slag kunt met digitale informatieoverdracht en welke
ondersteuning u hierbij kunt krijgen. We zien u graag op
14 april tijdens workshopronde 1 om 11.45 uur,
workshopsessie 1.9 met de titel 'Digitale overdracht
triages in de Acute Zorg'.
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.

