programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg
Beste collega,
Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgverleners is nodig voor
goede kwaliteit van zorg. Er is nog geen zicht op volledige digitalisering van alle zorgprocessen.
Om die reden stuurde het ministerie van VWS op 20 december 2018 een brief naar de Tweede
Kamer over de stapsgewijze verplichte digitalisering van prioritaire transmurale zorgprocessen en
bijbehorende elektronische gegevensuitwisseling. Dit past bij de vraag van het veld en van de
Tweede Kamer aan VWS om meer regie te nemen. Een proces dat we graag samen met jullie
invulling geven.

Roadmap met geprioriteerde zorgprocessen
Voor 1 april 2019 stellen we met de zorgsectoren en alle betrokkenen een roadmap samen van de
geprioriteerde zorgprocessen. Voor de zomer volgt informatie over een programma met regie op
uitvoering van deze roadmap. Wij rekenen op jullie steun en betrokkenheid voor de in de brief
geschetste lijn en bijdrage aan de roadmap. Ook nodigen we je van harte uit om zelf met eigen
achterbannen concrete voorstellen te doen voor deze roadmap.
Vier sessies
Vanuit VWS organiseren we drie consultatiesessies in Utrecht (en een vierde terugkoppelsessie in
Den Haag) waarbij alle betrokkenen uitgenodigd zijn: zorgsectoren, regionale
samenwerkingsorganisaties, zorgnetwerken, zorg ICT-leveranciers, Nictiz, overheid en alle
anderen. We doen dit bewust integraal en met alle betrokkenen en belangen aan tafel. Het kan ook
zijn dat er collega’s van vakbladen uit de zorgsector in de zaal zitten. De consultatiesessies zijn op
de volgende momenten:


woensdag 6 februari | 09.00 - 13.30 uur
bij de Social Impact Factory aan de Vredenburg 40 in Utrecht, inclusief lunch



woensdag 13 februari | 12.30 - 17.00 uur
bij de Social Impact Factory aan de Vredenburg 40 in Utrecht, inclusief lunch



dinsdag 19 februari | na werktijd
in Utrecht of directe omgeving, inclusief (lichte) maaltijd

We nodigen je van harte uit om eigen voorstellen te ‘pitchen’. Geef daarbij graag ook aan:
1. Op welke dag je een eigen voorstel presenteert
2. Jouw tweede optie/alternatieve datum voor de pitch
3. De na(a)m(en) van collega’s die erbij zijn: om samen met jou te pitchen of als deelnemer in de
zaal zitten bij één of meerdere consultatiesessies
Meer informatie over het format voor de pitch lees je in de bijlage, op de laatste pagina van deze
uitnodiging.
Vervolgproces
De uitkomsten (voorstellen, vragen en antwoorden) van deze consultaties publiceren we op de
website van het Informatieberaad en zijn input voor de eerder genoemde Roadmap met de te
digitaliseren prioritaire zorgprocessen en bijbehorende elektronische gegevensuitwisseling. Ook
komt er een vierde bijeenkomst met toelichting op de uitkomsten en verdere stappen voor alle
betrokkenen:


woensdag 20 maart | 15.00 - 17.00 uur
bij VWS in Den Haag met aansluitend borrel
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Erbij zijn
Gezien het grote belang van deze consultaties vertrouwen we op een brede opkomst. Stuur ons
jouw aanmelding voor één of meer van de vier sessies, per email aan
informatieberaadzorg@minvws.nl. Geef daarbij duidelijk aan of je een presentatie wilt geven (en zo
ja, op welke van de drie data), of aansluit als deelnemer in de zaal. Mocht je niet kunnen op een
van de consultatiesessies, kun je tot uiterlijk 14 februari a.s. je bijdrage digitaal insturen.
Meer weten
Voor meer informatie kun je terecht bij Jan Christiaan Huijsman via (06) 5025 3481 en
jc.huijsman@minvws.nl.
Met vriendelijke groet,

Ron Roozendaal
Directeur Informatiebeleid / CIO | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Format voor een presentatie | pitch
Zaken die wij graag vooraf ontvangen
Korte beschrijving
 Een korte beschrijving vanuit jouw sector c.q. eigen perspectief van het te digitaliseren
prioritaire transmurale (delen van het) zorgproces.
Twee opmerkingen
Nictiz heeft in haar rapport over Zorginfrastructuur uit 2017 in paragraaf 3.3 generieke vormen
van transmurale samenwerking beschreven.
Als criteria voor prioritair verstaan we transmurale zorgprocessen met tenminste
- een groot medisch belang c.q. hoge risico’s voor verantwoorde zorg,
- in grote volumes, en
- die een forse bijdrage levert aan doelmatigheid - bijvoorbeeld voorkoming van onnodige en
belastende dubbele diagnostiek - , en
- door patiënten zelf als van grote meerwaarde beoordeeld
Licht deze criteria toe voor jullie prioritaire zorgproces(sen).
Presentatie
 Bereid een (powerpoint)presentatie/pitch voor van maximaal 10 minuten.
 Beantwoord de volgende vragen in je presentatie:
een beschrijving of visualisatie van de informatieuitwisseling tussen samenwerkende
zorgverleners in het betreffende transmurale zorgproces
welke informatie is relevant voor de patiënt om te ontvangen en om te delen?
welke risico’s bestaan er voor de patiënt?
Bijvoorbeeld | niet-actuele informatie, ontbrekende informatie, cruciale informatie voor
beslismomenten qua diagnosestelling, behandeling en nazorg
wat zijn de beschikbare relevante veldnormen of richtlijnen en informatiestandaarden (over
taal en techniek)?
Stuur je bijdrage op tijd in
Jouw (powerpoint)presentatie en korte beschrijving van het zorgproces kun je tot uiterlijk vijf
werkdagen voor de consultatiesessie sturen aan jc.huijsman@minvws.nl.
Op de dag zelf | 6, 13 of 19 februari
Je krijgt van ons zo snel als mogelijk bericht of je bent ingepland.
Op de dag zelf heb je 10 minuten om jouw zorgproces toe te lichten, gevolgd door 10 minuten voor
vragen uit de zaal.
versie 15 januari 2019
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