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De afgelopen weken wordt in ziekenhuizen en daar buiten ontzettend hard
gewerkt om zo goed mogelijk door de COVID-19 crisis heen te komen. Ik ben
trots dat we in Nederland artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals
hebben die patiëntenzorg kunnen leveren van uiterst hoge kwaliteit. Het is een
moeilijke tijd, waarin samenwerking cruciaal is. Over de inrichting van de
informatie-uitwisseling via zorg-capaciteit.nl en NICE heeft u eerder deze week al
een brief ontvangen. De voorliggende brief geeft hierop een aanvulling.
Om deze crisis te kunnen bestrijden is samenwerking noodzakelijk. Cruciaal
daarbij is goede gegevensuitwisseling ten behoeve van:
a.

Het doen van epidemiologisch onderzoek om een gegronde voorspelling te
doen van het aantal patiënten en de toekomstige zorgvraag. Het RIVM is
hiervoor verantwoordelijk en gebruikt daarvoor informatie die vanuit de
ziekenhuizen worden gegenereerd.

b. Het verkrijgen van inzicht in de beddencapaciteit van de ziekenhuizen in
Nederland, zowel IC capaciteit als niet IC-capaciteit; alsmede het verkrijgen
van inzicht in de patiëntenstromen tussen de verschillende klinieken. Hiervoor
is het Landelijk Cotirdinatiecentrum Patiënt Spreiding (LCPS) opgericht. Het
LCPS coordineert de spreiding van patiënten over alle Nederlandse
ziekenhuizen, zorgt voor up-to-date informatie over beschikbare capaciteit in
Nederland en monitort zorgvraagontwikkelingen. Om deze taken zo goed
mogelijk uit te voeren, is real-time data nodig over de beschikbare
beddencapaciteit (IC en niet-IC) van de ziekenhuizen.
c.

Een snelle overdracht van patiëntgegevens wanneer een patiënt wordt
overgebracht van het ene ziekenhuis naar het andere. Gezien de verwachte
omvang van de patiëntenstromen is het van belang om deze overdracht zo
efficiënt mogelijk vorm te geven zodat daar geen kostbare tijd aan verloren
gaat.
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Om gegevensuitwisseling ben behoeve van deze drie doelen zo goed mogelijk te
laten plaatsvinden, is het van belang dat ieder ziekenhuis dezelfde technologie en
afspraken hanteert. Ik verzoek u daarom nadrukkelijk voor de duur van de
COVID-19 crisis de volgende acties te ondernemen ten aanzien van het
informatiesysteem van uw ziekenhuis (voor zover u deze acties niet al eerder
heeft uitgevoerd):
1.
2.
3.
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Aansluiten op het systeem 2Twnty4
Actuele informatie in zorg-capaciteit.nl en NICE te registreren
Gebruik maken van de tijdelijke noodvoorziening van Philips voor het
overdragen van patiëntengegevens

Ik zal hieronder een toelichting geven.
Toelichting op 1 en 2: Aansluiten op het systeem 2Twnty4 en registratie
op zorg-capaciteit.nl en NICE
Bij zorgcapaciteit.nl en NICE is sprake van handmatige invoer op basis van de
professionele oordelen van de medewerkers die zorgen voor de invoer. Het
systeem 2Twnty4 haalt gegevens direct uit de EPD's in de ziekenhuizen. In het
belang van maximale gegevensuitwisseling voor alle partijen wil ik u nadrukkelijk
verzoeken om zo snel als mogelijk uw ziekenhuis aan te sluiten op 2Twenty4 en
daarnaast steeds zo goed en volledig mogelijk de actuele informatie in NICE en
zorg-capaciteit te registreren. Invoering van 2Twnty4 zal, buiten het aansluiten,
voor uw medewerkers geen extra werkbelasting opleveren.
Toelichting op 3: Gebruik maken van de tijdelijke noodvoorziening van
Philips voor het overdragen van patiëntengegevens
Vanwege de spreiding van patiënten worden patiënten de komende tijd veelvuldig
van het ene naar het andere ziekenhuis overgeplaatst. Het is belangrijk voor de
continuïteit van de zorg dat daarbij de meest relevante medische informatie op
een snelle en veilige manier meereist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beelden,
verslagen en andere voor de behandeling relevante gegevens.
Dit meereizen van de gegevens is op dit moment complex en er is geen
eenvoudige landelijke oplossing voor. Daarom is het volgende besloten:
•
Wanneer u medische gegevens al automatisch uitwisselt met het ontvangende
ziekenhuis via bestaande afspraken en IT-systemen, gebruik dan deze
bestaande kanalen.
•
Voor alle andere gevallen moet u gebruik maken van een tijdelijke veilige
noodvoorziening die hiervoor is ingericht door Phillips, in opdracht van het
LCPS.
Gekozen voorziening
Op basis van de behoefte uit het zorgveld en de door leveranciers aangeboden
noodvoorzieningen is gekozen voor de voorziening die door Philips is aangeboden.
Phillips stelt in opdracht van het LCPS tijdelijk een landelijk portaal beschikbaar.
Via dit portaal kunnen door de ziekenhuizen aangewezen gebruikers op een veilige
manier handmatig documenten, beelden en verslagen up- en downloaden. Het
portaal is beschikbaar voor alle ziekenhuizen in Nederland. Philips communiceert
op korte termijn via de CIO's van de ziekhuizen over de manier waarop uw
ziekenhuis gebruik kan maken van het portaal.

Pagina 2 van 3

Directie Curatieve Zorg

Overigens gaat het hier om gegevens die bij de verwijzing op basis van
veronderstelde toestemming kunnen worden meegezonden. Alleen verzendende
en ontvangende ziekenhuizen kunnen bij de gegevens en na het uitwisselen
worden deze gegevens (zo mogelijk automatisch) verwijderd.
Voorwaarden
De geschetste voorziening wordt vanaf vrijdag 30 maart a.s. voor de duur van de
Corona-crisis gratis ter beschikking gesteld aan alle ziekenhuizen in Nederland en
daarna afgebouwd. Er is geen verplichting om de voorziening na afloop van deze
crisis te blijven gebruiken.
Implementatie en vervolg
Wij vragen u de aangeboden voorziening zo snel mogelijk in uw ziekenhuis te
implementeren. Op deze manier blijft de overdracht van medische gegevens niet
achter bij de overdracht van de patiënten zelf.
Over verdere mogelijkheden om de overdracht van de medische gegevens te
verbeteren, zijn de leveranciers intensief met elkaar in gesprek. Zodra hierover
meer duidelijk is lichten de CIO's u in over de nieuwe mogelijkheden.
Tot slot
Mocht u behoefte hebben aan eventuele ondersteuning bij alle (extra)
administratie dan horen we dat graag. Veel dank voor uw medewerking en ik wens
u in de komende tijd nogmaals veel kracht en moed toe.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de waarnemend directeur-generaal Curatieve Zorg,

drs. B E. Westgren
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