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DVD vervangen door digitale beelduitwisseling

Het programma Twiin heeft onder meer als doel om beelden en verslagen landelijk beschikbaar te maken en digitaal uit te
wisselen tussen zorgverleners. Momenteel vindt uitwisseling nog vaak plaats via DVD’s. Dit is tijdrovend, arbeidsintensief en
risicovol, alleen al omdat DVD’s zoek kunnen raken. Uiteindelijk doel is om beelden en verslagen beschikbaar te maken in de
vorm van een tijdlijn binnen de eigen werkomgeving van de zorgverlener. Die tijdlijn stelt de zorgverlener in staat verslagen en
beelden direct te raadplegen. Het bereiken van dat doel duurt nog enkele jaren. Als opstap daar naar toe wordt dit jaar een
digitaal beeldportaal ontwikkeld om beelduitwisseling met DVD’s alvast overbodig te maken.
Wat is het doel?
Doel van dit project is om de uitwisseling van
radiologiebeelden en verslagen per DVD in 2020 te
vervangen door een laagdrempelig en veilig digitaal
alternatief.
Wat betekent dat?
In plaats van een DVD te branden en te verzenden kan een
zorgverlener een elektronisch bericht naar een andere
zorgverlener sturen met daarin een verwijzing naar de
beelden. Via een beveiligde omgeving (portaal) kan de
geadresseerde zorgverlener deze beelden ophalen.

Voor wie?
Zowel grote als kleine zorginstellingen kunnen aansluiten en
uitwisselen, onafhankelijk van het EPD of PACS waarmee zij
werken. Organisaties worden binnen het project begeleid in
het aansluittraject zodat het gebruik van het portaal aansluit
bij de eigen werkprocessen.
Maar wat als ik al een voorziening heb?
Zorginstellingen waar al een voorziening aanwezig is, kunnen
via het beeldportaal ook beelden en verslagen uitwisselen
met partijen in Nederland die niet op de eigen voorziening
zijn aangesloten. Twiin biedt dus een aanvulling, het is geen
vervanging van bestaande voorzieningen.
Wanneer kan ik gebruik maken van de voorziening?
Doelstelling is dat eind 2020 alle ziekenhuizen de voorziening
kunnen gebruiken en niet langer DVD’s hoeven te branden,
versturen of in te lezen. Hiervoor wordt een programma
ingericht. Onderdeel daarvan is de selectie van een
leverancier voor medio 2020.

Omdat het hier een verwijzing van een patiënt betreft, kan
deze uitwisseling binnen de kaders van de WGBO plaats
vinden zonder dat expliciete toestemming van de patiënt
nodig is.

Wat zijn de kosten en voorwaarden?
Toegang tot het portaal is een nutsvoorziening die kosteloos
beschikbaar wordt gesteld. Binnen het project worden de
aansluitvoorwaarden uitgewerkt.

Om te zorgen dat de verwijzing naar de beelden aankomt bij
de juiste zorgverlener, wordt gebruik gemaakt van een
zorgverlenersadresboek. Beelden en verslagen kunnen
alleen opgehaald worden door een geauthentiseerde
zorgverlener.
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Wat vragen we van zorginstellingen en zorgverleners?
Een voorziening met landelijke dekking ter vervanging van
alle DVD’s kan alleen succesvol zijn als iedereen meedoet.
Daarom willen we alle zorginstellingen en zorgverleners
vragen om positief te reageren op een uitnodiging voor
deelname, om de implementatie intern prioriteit te geven en
de benodigde mensen voor realisatie beschikbaar te maken.
Meer informatie
info@twiin.nl | www.twiin.nl/beeldbeschikbaarheid
Via de website kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief.
Volg ons ook op LinkedIn:
Linkedin.com/company/programma-twiin
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