Nieuwsbrief PIEZO maart 2019

In deze nieuwsbrief:
•

PIEZO, aangenaam!

•

PIEZO verwelkomt OLVG Amsterdam

•

De eerste learning community: een terugblik

•

Primeur Finland en Estland in elektronische
uitwisseling over de grens

•

Maastricht in beeld

•

Wist je dat…?

Deze
nieuwsbrief

Welkom bij PIEZO!
Het programmaplan is gereed, de blueprint voor de architectuur
staat en de eerste learning community met alle deelnemende ziekenhuizen is achter de rug: het Programma Implementatie Europese
Zorgdiensten (PIEZO) is in volle gang. De komende jaren werken
we met elkaar aan het inrichten van een Nationaal Contact Punt
eHealth (NCPeH) dat verantwoordelijk wordt voor de uitwisseling
van zorggegevens met Europese partners over de grens. Nederland
sluit hiermee aan op de Europese infrastructuur voor medische
informatie-uitwisseling. Met deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen binnen het programma!

Betrokkenen bij PIEZO zijn
verspreid over heel Nederland
en zelfs Europa. Door deze
nieuwsbrief blijf je, waar je ook
zit, op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen het
programma.
Heb je vragen over de inhoud of
verzending? Of heb je een leuk
nieuwtje dat wij via deze weg
kunnen delen? Neem dan
contact op met
michelle.klaverstijn@ictu.nl.
Namens het programmateam
van PIEZO wensen we je veel
leesplezier!

Doel PIEZO
PIEZO is in eerste instantie gericht op EU-inwoners

In de toekomst is eventuele uitbreiding van de

die in Nederland ongeplande zorg nodig hebben. Bij

voorzieningen met andere use cases mogelijk, zodat

het verlenen van zorg kunnen zorgprofessionals een

zonodig en wanneer toegestaan artsen in heel Europa

patiëntsamenvatting opvragen bij het land van herkomst.

over patiëntsamenvattingen kunnen beschikken. Zowel

Dit moet bijdragen aan een betere communicatie tussen

voor geplande als ongeplande zorg. Ook andere soorten

patiënt en zorgprofessional, een hogere kwaliteit van zorg

gegevensuitwisseling over de grens zijn dan denkbaar,

en een snellere en efficiëntere dienstverlening. Het gaat

bijvoorbeeld uitwisseling van patiëntgegevens van mensen

hierbij om een Europese uitwisseling via een netwerk van

met zeldzame ziektes (ERN’s), waardoor meer kennisuit-

contactpunten: de Nederlandse deelnemende

wisseling mogelijk is en de kwaliteit van de zorg toeneemt.

ziekenhuizen sluiten aan op het Nederlandse NCPeH, dat
in contact treedt met een NCPeH van een andere lidstaat
waar vervolgens zorgprofessionals aan verbonden zijn.
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PIEZO, aangenaam!
Maak kennis met PIEZO vanuit het perspectief van de patiënt.
Bekijk de animatie over Paloma die tijdens haar bezoek aan Nederland op de SEH terecht komt.

Bekijk het filmpje hier!

PIEZO verwelkomt
OLVG Amsterdam
bij het programma

De eerste learning
community:
een terugblik

Begin dit jaar werd bekend dat het OLVG Amsterdam

Met veel plezier blikt het programmateam terug op de

ook aansluit bij het programma. Het totaal aantal

eerste learning community met alle ziekenhuizen samen.

ziekenhuizen dat meedoet met PIEZO komt hiermee

Deze bijeenkomst vond plaats op 28 januari jl. en stond in

op zes. Deze zes ziekenhuizen vormen een eerste

het teken van kennismaken met elkaar en met het

groep waarvan de SEH’s worden aangesloten op het

programma en het bespreken van acties en

NCPeH. Na een succesvolle implementatie kunnen

verwachtingen voor het komende jaar.

overige ziekenhuizen en zorgorganisaties aansluiten.
Conchita Hofstede, projectleider ziekenhuizen (Nictiz),
De zes ziekenhuizen die betrokken zijn bij het

trapte af met een inleiding over PIEZO en de context

programma zijn:

waarin het programma zich afspeelt. Daarna lichtten

• Erasmus MC

projectleiders Marc de Rooij en Dominique de Wijn van

• Maastricht UMC+

ICTU hun plannen toe met een presentatie. Het ging hier

• OLVG

om de ontwikkeling van de software, inclusief de testfase

• Saxenburgh Groep

en de implementatie, en de selectie van een

• Spaarne Gasthuis

beheerorganisatie waar het Nederlandse NCPeH

• ZorgSaam

onderdeel van uit gaat maken.

Op 21 maart 2019 brengt een deel van het program-

Activiteitenplanning

mateam een bezoek aan de SEH van OLVG om kennis te

Ook werd de activiteitenplanning met de zes ziekenhuizen

maken met de mensen en de processen op de afdeling.

gedeeld. Deze planning geeft aan welke bijeenkomsten,

Alle andere ziekenhuizen zijn inmiddels bezocht door

calls en andere activiteiten zijn gepland en met wie.

het programmateam om een zo goed mogelijk beeld te
krijgen van de beleefwereld van de SEH’s. Op deze

Vervolg learning community

manier kunnen de te ontwikkelen oplossingen voor

De volgende bijeenkomst staat gepland op 15 april 2019

gegevensuitwisseling zo goed mogelijk aansluiten bij

en vindt plaats bij het OLVG in Amsterdam.

de dagelijkse praktijk.
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Primeur Finland en Estland
in elektronische uitwisseling
over de grens
Een doorbraak in de elektronische uitwisseling van

Er doen inmiddels 22 Europese landen mee aan eHDSI.

gegevens tussen verschillende Europese landen: sinds

Deze landen werken aan het onderling uitwisselen van

begin dit jaar kan Finland medicatievoorschriften uitwis-

medicatievoorschriften en/of patiëntsamenvattingen.

selen met Estland. Hiermee zijn ze de eerste Europese

De tweede lichting landen staat voor eind 2019 gepland.

landen die de uitwisseling van patiëntgegevens over de

Dit zijn: Tsjechië, Luxemburg, Portugal, Kroatië, Malta,

grens op deze manier hebben geïmplementeerd.

Cyprus, Griekenland en België.

Finse

patiënten

kunnen

voortaan

naar

een

Nederland staat met PIEZO officieel gepland voor de

apotheker in Estland om hun medicijnen op te halen die

vierde ronde. De focus ligt hier in eerste instantie niet

hun eigen huisarts heeft uitgeschreven. Later in 2019

op de uitwisseling van medicatievoorschriften, maar op

zal dit ook mogelijk zijn voor Estlanders in Finland. Deze

het ontvangen van patiëntsamenvattingen voor

primeur is de uitkomst van de Europese eHealth Digital

ongeplande zorg.

Service Infrastructure (eHDSI) die data-uitwisseling over
de grens mogelijk maakt.

Maastricht UMC+ in beeld
Op 4 februari jl. stond het Maastricht UMC+ in het teken van lichten, fotocamera’s en actie. Projectleider Martine
Lipsch, internist acute geneeskunde Patricia Stassen en medisch coördinator SEH Paul Breedveld stonden een middag
model om PIEZO een gezicht te geven. De foto’s worden gebruikt voor diverse communicatiemiddelen van PIEZO.

wist je dat?
- We werken aan een demo van de software zodat je straks al een eerste indruk kan krijgen?
- Alle PIEZO documentatie binnenkort op een samenwerkplatform wordt gedeeld? De link wordt
zo snel mogelijk rondgestuurd aan direct betrokkenen.
- Het Erasmus MC heeft aangeboden om een bijeenkomst voor de BIV classificatie te houden? En we nu
aan het verkennen zijn hoe en wanneer we dit het beste kunnen organiseren?
- Er een audit-proces vanuit de Europese Unie is voordat we daadwerkelijk in productie mogen gaan? En
je hier in de volgende nieuwsbrief meer over leest?
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