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Bekijk de webversie van de nieuwsbrief

Met spoed beschikbaar is een landelijk programma met als doel om digitale
gegevensuitwisseling in de acute zorgketen versneld te realiseren. Dit ondersteunt
zorgverleners in hun werk en zorgt dat de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. Wij
doen dit in samenwerking met de landelijke beroeps- en brancheorganisaties in de
acute zorgketen, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en VZVZ.

Webinar gemist?

Webinar over de vernieuwde en
verbeterde gegevensuitwisseling
tussen ambulance en spoedeisende
hulp
Op dinsdag 12 april van 17.00-18.00 uur vond in
samenwerking met NVZ, NFU en AZN het webinar
‘Vernieuwde en verbeterde gegevensuitwisseling
tussen ambulance en spoedeisende hulp’ plaats. In
dit webinar gingen we dieper in op de verbeterde
gegevensuitwisseling tussen ambulance en
spoedeisende hulp. Met grote dank aan de volgende
personen voor hun inhoudelijke bijdragen:
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
Annemarie Nijsse, verpleegkundige en
baliemedewerkster in het IJsselland Ziekenhuis
Gert Koelewijn, product manager
Informatiestandaard Acute Zorg bij Nictiz
Jan van Putten, programma manager Met spoed
beschikbaar
Gemist? Niet getreurd en bekijk het hier terug

Ondersteuning voor u

Zorgverlener Journey voor
Ambulancezorg
Voor goede en ondersteunende digitale
gegevensuitwisseling moet het zorgproces leidend
zijn. Daarom is er vanaf nu een beschrijving van
de zorgprocessen voor de
ambulancezorg beschikbaar in een zogeheten
zorgverlener journey. Deze is getoetst bij ons
expertpanel ambulancezorg. Als Regionale
Ambulancevoorzieningen kunt u de journey als handig
hulpmiddel gebruiken om met uw ketenpartners het
gesprek te voeren over hoe u samen digitale
gegevensuitwisseling in kunt passen en welke
werkafspraken u onderling kunt maken. De
zorgverlener journeys voor de spoedeisende hulp,
huisartsenpost en huisartsenpraktijk zijn ook al
beschikbaar.

Nieuwsgierig? Bekijk alle zorgverlener journeys hier!

Samenwerken

Nieuwe netwerktafel over verbeterde
informatieoverdracht van
ambulance naar spoedeisende hulp
Om kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen te
stimuleren en ondersteunen, zijn we 21 april j.l.
gestart met een nieuwe periodieke netwerktafel over
de verbeterde gegevensuitwisseling tussen
ambulance en spoedeisende hulp. Tijdens deze
netwerktafel gingen we dieper in op de technische
uitgangs- en aandachtspunten van de vernieuwde
informatieoverdracht van ambulance naar
spoedeisende hulp. Tijdens de volgende netwerktafel
op 7 juni 2022 bespreken we de zorgprocessen rond
deze berichtuitwisseling. De netwerktafel is bedoeld
voor zorgaanbieders of regio-organisaties die de
uitwisseling al in gebruik hebben genomen of
concrete stappen hebben gezet om aan de slag te
gaan met implementatie. Wilt u erbij zijn? Laat het ons
weten!
Al enige tijd vinden er ook netwerktafels plaats rond
de digitale spoedverwijzing van huisartsenpost naar
spoedeisende hulp en hebben er netwerktafels voor
ROAZ-organisaties plaatsgevonden. Zie ook de
agenda onderaan deze nieuwsbrief. Wilt u meer
weten over de netwerktafels of een keer meedoen,
neemt u dan contact met ons op.

Lopende implementaties

Bekijk ze op de Regiokaart!
Wist u dat op onze website per regio te zien is welke
zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de acute
zorgketen met elkaar samenwerken aan digitale
gegevensuitwisseling volgens
de Richtlijn 'gegevensuitwisseling tussen huisartshuisartsenpost-ambulancedienst en afdeling
spoedeisende hulp'? Bent u zelf ook bezig met een
implementatie en staat u niet op de regiokaart
genoemd, laat het ons weten! We voegen uw
organisatie en uw ketenpartner vervolgens toe.
Bekijk de lopende implementaties hier!

AGENDA
Netwerktafel ROAZ-organisaties
Op 30 mei 2022 vindt de derde (online) netwerktafel
voor ROAZ-organisaties plaats. De exacte agenda
wordt momenteel nog bepaald, maar de sessie zal
voortborduren op wat er in de ROAZ-netwerktafel eind
maart j.l. aan bod is gekomen. Deelname aan deze
netwerktafel is op uitnodiging.

Netwerktafel verbeterde
informatieoverdracht van ambulance
naar spoedeisende hulp
Op 7 juni tussen 16.00 en 17.00 uur vindt de tweede
netwerktafel plaats over de verbeterde
informatieoverdracht van ambulance naar
spoedeisende hulp. De netwerktafel is bedoeld voor
zorgaanbieders of regio-organisaties die de uitwisseling
al in gebruik hebben genomen of concrete stappen
hebben gezet om aan de slag te gaan met
implementatie. Meer informatie en de exacte datum
volgen nog. Houd onze website en LinkedIn in de
gaten. Heeft u interesse om deel te nemen? Laat het
ons weten.

Dutch Emergency Medicine Conference
Van 1 t/m 3 juni 2022 vindt de Dutch Emergency
Medicine Conference van de Nederlandse Vereniging
van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) plaats in
Egmond aan Zee. Meer informatie.

Vakbeurs Zorg & ICT
Op 14 t/m 16 juni 2022 vindt de Vakbeurs Zorg & ICT
plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. De beurs is onderdeel
van de Dutch Health Week. U kunt zich gratis
registreren. Meer informatie.

Acute Zorg Congres (EMS)
Op 23 september 2022 vindt het jaarlijkse Acute Zorg
Congres plaats van Emergency Medical School (EMS)
plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. 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.

