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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.

Oproep koplopers

Koplopers gezocht voor verbeterde
rapportages van SEH en ambulance
naar huisarts
Wilt u als huisarts beter gestructureerde digitale
rapportages ontvangen over verleende spoedzorg
aan uw patiënten door de ambulance en de
spoedeisende hulp? Rapportages die automatisch
aan uw patiëntendossiers gekoppeld kunnen worden?
Dan zoeken wij u om als koploper aan de slag te gaan
met deze gegevensuitwisseling! Deze verbeterde
gegevensuitwisselingen leveren grote voordelen op
voor huisartsen en hun patiënten.
Interesse? Lees meer!

Brede uitrol

Steeds meer zorgaanbieders
implementeren digitale
gegevensuitwisseling
Diverse zorgaanbieders zijn gestart met de
implementatie van de digitale spoedverwijzing van
patiënten van huisartsenpost naar spoedeisende hulp
of hebben de implementatie net afgerond. En ook
steeds meer zorgaanbieders zijn bezig met de
vernieuwde ambulanceberichten (versie 2.4.0). Wie
zijn gestart of zelfs al klaar met hun implementatie?
Op de Regiokaart op onze website kunt u het zien!
Bekijk de Regiokaart

Brede uitrol

Update brede uitrol ROAZ ZuidwestNederland
De regio Zuidwest-Nederland startte april vorig jaar
voortvarend met een eerste koploperproject om de
digitale gegevensuitwisseling tussen de Ambulance
Rotterdam-Rijnmond en de afdelingen Spoedeisende
hulp (SEH) van het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland
Ziekenhuis en Erasmus MC te verbeteren. Inmiddels
wordt deze uitwisseling in de gehele regio breed
uitgerold, net als de digitale gegevensuitwisseling
tussen de huisartsenposten (HAP) en de afdelingen
SEH. Het ROAZ Zuidwest-Nederland heeft de ambitie
om deze uitwisselingen nog dit jaar zoveel als
mogelijk live te hebben voor alle betrokken
zorgaanbieders.
Hoe ze dat doen? U leest het in het hele artikel

Ondersteuning

Stappenplan implementatie
vernieuwde informatieoverdracht
van ambulance naar spoedeisende
hulp
Wilt u met uw spoedeisende hulp aan de slag met de
vernieuwde ambulanceberichten? In dit stappenplan
leest u alles over de stappen die voor uw
spoedeisende hulp noodzakelijk zijn om van een al
bestaande gegevensuitwisseling met de Regionale
Ambulancevoorziening te komen tot de vernieuwde
uitwisseling die voldoet aan de Richtlijn
‘gegevensuitwisseling tussen huisarts-huisartsenpostambulancedienst en afdeling spoedeisende hulp’. In
het Kwaliteitskader Spoedzorgketen hebben de
landelijke organisaties in de acute zorg afgesproken
dat deze Richtlijn in augustus 2023 geïmplementeerd
moet zijn. Het handige stappenplan helpt u op weg
om dit te realiseren.
Bekijk het Stappenplan

Ervaringen

NVZ-podcast met Treant Zorggroep
“Het is niet zo dat ik veel van computers weet,
helemaal niet zelfs, maar ik weet hoe ik met ICT’ers
moet praten.” Zo stelt Yde Blaauw, SEH-arts bij
Treant Zorggroep zichzelf voor in de nieuwste NVZpodcast Digitale Zorg. Dat maakte hem de ideale
trekker voor het project waarmee de elektronische
gegevensuitwisseling tussen de huisartsenpost en de
spoedeisende hulp van Treant sterk verbeterde.
De nieuwe manier van werken leidde tot meer
patiëntveiligheid en meer werkplezier, zegt Blaauw in
de podcast. Hij vertelt ook welke stappen naar
‘volwassenheid’ het traject kende, én hoe hij zijn
collega’s erbij betrok.
Luister naar de podcast

AGENDA
Netwerktafel gegevensuitwisseling
tussen ambulance en spoedeisende hulp
Op donderdag 15 september tussen 15.30 en 17.00
uur vindt er weer een netwerktafel plaats over de
digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en de
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 over de exacte inhoud
volgt nog. Houd onze website en LinkedIn in de gaten.
Heeft u interesse om deel te nemen? Laat het ons
weten.

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.
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