Nieuwsbrief 3-2021
Een gezamenlijke uitgave
van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl

Elektronische gegevensuitwisseling in de Langdurige Zorg
In deze derde nieuwsbrief van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl bieden wij u een eerste inkijkje in het
Programma InZicht ná 1 september 2021: de deadline voor het aanvragen van subsidie in het kader
van de stimuleringsregeling InZicht. Want ActiZ, VGN en Zorgthuisnl gaan door met het informeren,
stimuleren en ondersteunen van onze leden bij de invoering van elektronische gegevensuitwisseling.
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via inzicht@actiz.nl, inzicht@vgn.nl of
inzicht@zorgthuisnl.nl

Deadline aanvragen subsidie
Stimuleringsregeling InZicht is
1 september 2021
• 1 september 2021 sloot de mogelijkheid om subsidie
aan te vragen voor de invoering van eOverdracht en/of

die lid zijn van ActiZ, VGN of Zorgthuisnl krijgen gedurende
deze gehele periode de mogelijkheid deel te nemen aan
allerlei activiteiten over elektronische
gegevensuitwisseling, meer specifiek eOverdracht en PGO.
In nieuwsbrief-4 vindt u de agenda voor de komende
maanden.

PGO binnen stimuleringsregeling InZicht. Dit betekent
dat op deze datum alle benodigde formats correct en
kan VWS mogelijk nog een verzoek doen om

Demo-filmpjes PGO-Pitch Medmij en
Patiëntenfederatie beschikbaar

aanvullende informatie aan te leveren om de aanvraag

Tijdens de online PGO-pitch op 15 juni jl. georganiseerd

compleet te maken. Fundamentele veranderingen in

door Patiëntenfederatie Nederland en MedMij, hebben

uw aanvraag zijn dan niet meer mogelijk.

zes PGO leveranciers zichzelf en hun product

Voor meer informatie en de contactgegevens van

gepresenteerd. Dit waren: Drimpy; Gezondheidsmeter-

Bureau InZicht dat u begeleidt bij de aanvraag, kunt u

PGO+; Ivido, Medxpert; Quli en Zodos. In vogelvlucht

terecht op de InZicht Wegwijzer website.

zagen de deelnemers hoe deze PGO’s er uitzien, hoe

compleet ingevuld aangeleverd moesten worden. Wel

gegevensuitwisseling werkt en wat de extra

ActiZ, VGN en Zorgthuisnl gaan door
met ondersteuning van leden bij de
invoering van eOverdracht en PGO
Hoewel de deadline voor het aanvragen van subsidie 1
september was, loopt de uitvoering van de
stimuleringsregeling voor deelnemende zorgorganisaties
door tot eind 2022. Deze organisaties krijgen hierbij
ondersteuning van Bureau InZicht. De overige organisaties

functionaliteiten zijn. Op PGO.nl kunt u de video’s van
deze demo’s terugkijken.

Stimuleringsprogramma elektronische
gegevensuitwisseling in de zorg en de
rol van het Programma InZicht hierin:
een samenhangend overzicht
Op 7 juli jl. organiseerde WDTM, brancheorganisatie voor
zorgtechnologie voor de care samen met KPN Health

Exchange een online webinar over elektronische

Actueel

gegevensuitwisseling in de zorg. Hierin werd een

Tijdens de vergaderingen van het Informatieberaad

samenhangend overzicht geboden van het

Zorg (IBZ) van het ministerie van VWS worden samen

informatiestelsel dat de overheid voor ogen heeft -

met het veld besluiten genomen die nodig zijn om tot

medicatieveiligheid, de cliënt centraal, gestandaardiseerde

een duurzaam informatiestelsel voor de zorg te

gegevensuitwisseling en eenmalig vastleggen en

komen. U kunt online meeluisteren tijdens de

hergebruik van gegevens – en de daaruit voortvloeiende

vergaderingen. Ook kunt u via de website van het IBZ

programma’s voor elektronische gegevensuitwisseling.

de verslagen en de vergaderstukken van de

Ook wordt duidelijk gemaakt wat de rol van de

vergaderingen downloaden en lezen.

zogenaamde VIPP-programma’s in dit geheel is. VIPP staat
voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling

•

De PGO-alliantie bestaat uit ruim vijftig

Patiënt en Professional. Het betreft de elektronische

cliënten/patiënten-, branche-, consumenten- en

gegevensuitwisseling in verschillende sectoren. Het VIPP-

welzijnsorganisaties. De alliantie vindt het belangrijk

Programma InZicht richt zich op de langdurige zorg. Heeft

dat iedereen zelf inzicht heeft in zijn medische en

u interesse in de sheets van deze presentatie dan kunt u

gezondheidsgegevens. Met een persoonlijke

deze opvragen door een e-mail te sturen naar

gezondheidsomgeving (PGO) met een MedMij-label

inzicht@actiz.nl, inzicht@vgn.nl of inzicht@zorgthuisnl.nl.

kan dat op een veilige en betrouwbare manier. De
PGO-alliantie streeft ernaar iedereen in Nederland

Praktijkverhaal Registratie aan
de bron

bekender te maken metPGO’s . Voor meer informatie
over PGO’s, de alliantie en haar doelstellingen kunt u
de nieuwe website raadplegen: https://www.pgo.nl/

Frida van de Klippe-van Dam is Chief Nursing
Information Officer (CNIO) en verpleegkundige
gynaecologie in Isala, Zwolle. Zij is een groot
pleitbezorgster van geïntegreerde zorg. Hiervoor is
het volgens haar noodzakelijk dat
zorgprofessionals “informatie in dezelfde taal

Contactpersonen InZicht
-

Stefanie van Vliet, projectcoördinator InZicht,

vastleggen om deze goed te kunnen uitwisselen”.

inzicht@actiz.nl of inzicht@zorgthuisnl.nl,

Lees haar verhaal op de website van Registratie

06 - 39 82 27 38

aan de bron.

-

Stefan Clement, projectcoördinator InZicht,
sclement@vgn.nl, 06 - 10 28 84 83

