Informatie over het regionale project veiliger zorg met volledige
gegevens
Voor de continuïteit van zorg is het noodzakelijk dat medische gegevens van een patiënt
tijdig beschikbaar zijn voor de opvolgende zorgverlener. Uit een eerder verrichte analyse van
de informatiestromen in de regio NWN‐DWO bleek dat:
•
•

Medische gegevens onvoldoende beschikbaar zijn voor de opvolgende
zorgverlener,
Reeds beschikbare digitale middelen niet optimaal worden ingezet.

Dit was aanleiding voor het opstarten van het project Veiliger zorg met volledige gegevens
onder aansturing van de regionale stuurgroep ICT. Aan het project namen de volgende
zorginstanties deel: apothekers, Argos Zorggroep, Careyn, DSW Zorgverzekeraar, Franciscus
Gasthuis & Vlietland, Frankelandgroep, GGZ Delfland, Huisartsenpost Delft, Huisartsenpost
Nieuwe waterweg Noord, Huisartsenpost Westland, Ipse de Bruggen, Pieter van Foreest,
Reinier de Graaf Gasthuis, ZEL en Zonnehuisgroep Vlaardingen. Het project leverde als
resultaat een handboek waarin afspraken opgenomen zijn over de manier waarop medische
gegevens veilig digitaal worden gedeeld.
Wat betekenen de afspraken die er zijn gemaakt voor u als zorgverlener in de regio NWN‐
DWO?
In het handboek digitale overdracht (zie link in de email) staan de basisafspraken per
informatiestroom (Point, Zorgmail, Zorgdomein, Regioviewer en LSP). De belangrijkste
afspraken staan overzichtelijk op een kaart . Deze is er zowel digitaal (zie link mail) als
gedrukt. De gedrukte versie is op te vragen via ict@zel.nl.
Tevens is per organisatie/beroepsgroep een advies opgesteld over welke digitale middelen
niet meer en welk wel ingezet mogen worden. Door het naleven van deze afspraken zal de
gegevens uitwisseling in het kader van de patiëntenzorg kwalitatief verbeteren, tijdig
beschikbaar zijn en veiliger plaatsvinden.
De FEL heeft zitting in de werkgroep ICT bij de ZEL. Doel is bovenstaande afspraken in de
komende tijd te implementeren voor alle beroepsgroepen in 1e, 2e en 3e lijn. De FEL zal u
verder op de hoogte houden van het implementatietraject.
Verdere vragen kunt stellen via info@zorggroepfel.nl
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