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Beter geïnformeerd in de spoedzorgketen, 
zonder dat het méér werk oplevert!

Door:
Hannelore Albrecht

Cees Goossens



Disclosure sheet belangen sprekers
(Potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijke relevante relaties
met bedrijven

Geen

Sponsoring of onderzoeksgeld Geen

Honorarium of andere (financiële) vergoeding Geen

Aandeelhouder Geen

Andere relatie, namelijk … Geen
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• Urgentie digitale gegevensuitwisseling

• Waarom zou u aan de slag gaan met digitale gegevensuitwisseling?  

• Welke digitale gegevensuitwisselingen zijn relevant voor de 
huisartsenpraktijk?

• Welke informatie is relevant voor de overdrachtsmomenten?

• Aan de slag… 

• Vragen & discussie

• Afronding

Agenda
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Wie zijn wij?

Hannelore Albrecht Cees Goossens
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persoon over 
de noodzaak 
van goede 
zorg

Naam Achternaam

• In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is afgesproken om de 
Richtlijn voor de acute zorg uiterlijk augustus 2023 te 
implementeren en te gebruiken. 
Tussen alle ketenpartners moet digitale gegevensuitwisseling de 
standaard worden met de informatiestandaard acute zorg (Nictiz).

• De bij de Richtlijn betrokken partijen constateren het belang van 
versnelde implementatie van gegevensuitwisseling in de acute 
zorg.

• Samen streven naar snelle en volledige beschikbaarheid van 
relevante medische gegevens waardoor de beste behandeling en 
snelle doorstroom met minder administratieve handelingen 
mogelijk is.

Urgentie voor digitale gegevensuitwisseling
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Waarom zou u aan de slag 
gaan met digitale 

gegevensuitwisseling?



Waarom zou u aan de slag gaan met digitale gegevensuitwisseling? 

PP1

PP3

PP5
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Zijn deze knelpunten 
herkenbaar?



Welke digitale 
gegevensuitwisselingen zijn 

relevant voor de 
huisartsenpraktijk?



Rapportage 

SEH 14

Welke digitale gegevensuitwisselingen zijn relevant voor de huisartsenpraktijk?

PP3

Ambulance-

verwijzing (nieuw)

23

Bevestiging

2

Rapportage 

MKA4

1
Spoedmelding

Rapportage 

AMB

13

Triagistverwijzing MKA

19

Triagistverwijzing SEH
18

Spoedsamen-

vatting MKA

3

Spoedsamen-

vatting AMB

7

Spoedsamen-

vatting SEH

11
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Zijn deze digitale 
gegevensuitwisselingen 

herkenbaar? 



Welke informatie is 
relevant voor de 

overdrachtsmomenten?



Gegevensuitwisselingen voor de spoedmelding van de huisarts naar de 
meldkamer:
• Naam & BSN: Gina Claes, 875089078
• Urgentie: U1
• Haalgegevens: Soestdijksekade 647, 2574 BJ
• Triagegegevens:
• Triagecriterium: ABCD
• Ingangsklacht: Op kantoor plots duizelig en moeite uit woorden te 

komen. Inmiddels geen zicht in linkeroog en scheve mond.
• Huisartsgegevens:
• Episode, Contact, Contactverslag
• Allergie Intolerantie, Laboratoriumuitslag, Algemene bepalingen, Medicatieafspraak

• Overdrachtsgegevens: Verwijzing naar de SEH

Digitale gegevensuitwisselingen spoedmelding

PP2
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Gegevensuitwisselingen voor de rapportages van de SEH &
ambulance naar de huisarts:

• Naam & BSN: Gina Claes, 875089078
• Voortraject: Patiënt via HAP ingezonden met vermoeden CVA
• Reden van komst SEH: Neurologisch uitval
• Conclusie, diagnose: Infarct rechter hersenhelft, cardiovasculair 

accident. Afasie en hangende linker mondhoek.
• Beleid: Na trombolyse, op NOAC ingesteld.
• Aanbeveling: Patiënt is opgenomen in het ziekenhuis.
• Advies gegeven aan patiënt: Voorlopig onder behandeling van 

de neuroloog in het ziekenhuis, mogelijk kans op IAT 
behandeling.

Digitale gegevensuitwisselingen rapportages
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Is deze informatie relevant 
voor de huisartsenpraktijk? 



Aan de slag!



Maar…

Hoe doen we dat?

Wat moet er allemaal gebeuren?

En wie hebben we daarvoor nodig?
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Uitgangspunten Met spoed beschikbaar  

Zorg is leidend!

Faciliterend en coördinerend!

Stapsgewijs en pragmatisch!
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Ondersteuning: producten
• Formats diverse sessies (kick off, huidig en toekomstig proces, 

werkafspraken) .

• Zorgverlener journey: procesuitwerkingen, knelpuntenanalyses, 
huidige en gewenste situaties en uitwerking persona’s.

• Implementatietools; Amigo! & Implementatietool VZVZ

• Voorbeelden uit de koplopertrajecten:
• testscenario’s;
• werkafspraken ;
• architectuuruitgangspunten.
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Hoe gaan we te werk? 

Koploperprojecten
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metspoedbeschikbaar.nl

Dank voor uw aandacht
info@metspoedbeschikbaar.nl
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