Digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen

Betere ondersteuning, sneller de juiste
zorg
Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de spoedzorg met digitale
uitwisseling van gegevens. Door betere gegevensuitwisseling, worden zorgverleners beter
ondersteund in hun werk, waardoor zij de patiënt sneller de juiste zorg kunnen bieden.

Versnelde implementatie van de

In de spoedzorg zijn in korte tijd vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders bij de zorg

In de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts -

betrokken en gaat het om voor hen onbekende patiënten. In een groot aantal gevallen gaat het

huisartenpost - ambulancevoorziening - afdeling

om patiënten met complexe aandoeningen. Het is bij spoedzorg belangrijk om over relevante

spoedeisende hulp’ staat welke informatie, door

patiëntinformatie te beschikken. Wat is de voorgeschiedenis van de patiënt? Welke chronische

wie, op welk moment uitgewisseld moet worden

aandoeningen heeft iemand? Welke medicatie krijgt iemand al voorgeschreven?

om de spoedzorg voor patiënten te ondersteunen.

Nog niet al die informatie wordt tussen zorgverleners uitgewisseld, terwijl dit voor de zorg van

De Richtlijn maakt onderdeel uit van het

patiënten in acute situaties van levensbelang kan zijn.

Kwaliteitskader Spoedzorgketen, waarin afspraken

Richtlijn

zijn gemaakt om de Richtlijn uiterlijk februari 2023
te gebruiken in de zorgpraktijk.
De landelijke branche- en beroepsorganisaties,
van bij de Richtlijn betrokken zorgaanbieders, het
ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland,
VZVZ en Nictiz werken in het programma Met
spoed beschikbaar samen om deze Richtlijn
versneld te implementeren. Het merendeel van
de zorgaanbieders in de spoedzorg moet eind
2021 conform de Richtlijn digitaal gegevens
kunnen inzien en uitwisselen. Dit heeft als doel:
•

betere gezondheidsuitkomsten;

•

efficiënter en sneller (keten)zorgproces;

•

meer werkplezier voor zorgverleners;

•

kwaliteitsverbetering van het
zorgproces.

De uitgangspunten om te komen tot inzage en
uitwisseling van medisch relevante gegevens
Het programma Met spoed beschikbaar heeft een faciliterende en verbindende rol tussen

Programma doelen

zorgaanbieders en ICT-leveranciers en hanteert een aantal uitgangspunten om de doelstellingen te
•

realiseren:

Uitwisseling technisch mogelijk
conform de Richtlijn

Zorg is leidend

•

Merendeel gebruik eind 2021

We zoeken aansluiting bij het zorgproces. Bij het bereiken van de programmadoelen is het

•

Afspraken verder gebruik en

ondersteunen van het zorgproces leidend.

doorontwikkeling

Collectieve verantwoordelijkheid

Een goede samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders in de spoedzorgketen is nodig om

Meer informatie

de programmadoelen te bereiken. Samen met de landelijke branche organisaties hanteren we
herkenbare en bewezen aanpak en sluiten we aan op lopende ontwikkelingen in de sector.

Voor meer informatie over het programma
Met spoed beschikbaar kunt u de website

Techniek

metspoedbeschikbaar.nl bezoeken of contact

We faciliteren en coördineren ICT- leveranciers. De medewerking van leveranciers is belangrijk voor

opnemen via info@metspoedbeschikbaar.nl.

het succes van het programma. Daarom worden zij vanaf het begin van de ontwikkeling
gefaciliteerd in de diverse testprocessen tot en met de implementatie in de zorgpraktijk.
Gebruik

We gaan voor een stapsgewijze en pragmatische implementatie in de zorgpraktijk. Veel aandacht
gaat naar een praktische (regionale) ondersteuning van de implementatie in de zorgpraktijk, waarbij
de gehele keten betrokken is, van bron(nen) naar ontvanger(s) van gegevens. Waar mogelijk sluiten
we aan bij bestaande regionale initiatieven.

Programma organisatie
Het programma Met spoed beschikbaar wordt ondersteund door de landelijke
branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders, Zorgverzekeraars
Nederland, het ministerie van VWS, Nictiz en VZVZ. Deze organisaties werken
samen in de programma organisatie van Met spoed beschikbaar. Het
programmabureau speelt hierin een faciliterende en verbindende rol voor
zorgaanbieders, regio’s en ICT-leveranciers. Zo helpen we de spoedzorg met het
versnellen van de digitale uitwisseling van medische gegevens in de
spoedzorgketen.
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