Bekijk de webversie

Terug van weggeweest
We zijn terug met onze nieuwsbrief! We denken dat jij hem interessant zou vinden omdat
je bij onze overleggen betrokken bent, een gebruiker van onze diensten bent of omdat je
eerder hebt aangegeven graag de nieuwsbrief te ontvangen. Klopt het dat op de hoogte
wilt zijn van wat we in de regio doen aan gegevensuitwisseling en wat er landelijk speelt?
Zet dit mailadres dan in je favorieten, zodat je geen bericht hoeft te missen. Je ontvangt
hem circa één keer in de twee maanden. Wil je hem liever niet meer ontvangen? Meld je
dan af via de button aan het einde van deze mail.

Regionale Raadpleging
In januari 2022 zijn vertegenwoordigers van de Twentse
zorgorganisaties bijeen geweest om input te geven voor de
regionale routekaart. Deze routekaart bevat de projecten die
gezamenlijk worden ondernomen in ZorgNetOost verband.
De actuele routekaart is inmiddels vastgesteld door de Raad
van Commissarissen en kun je hier bekijken. Op 16 juni 2022
is de volgende bijeenkomst van de regionale Raadpleging.
Lees meer…

Met nieuwe zoekfilters sneller de juiste labuitslag bij
apothekers
In de regio wisselen we met de dienst ZNO Lab XDS al
geruime tijd labuitslagen uit tussen het laboratorium en
apothekers in het kader van de medicatiebewaking. Hiermee
hoeft er bij de uitgifte van bepaalde medicatie geen contact
gezocht te worden met de huisarts of het lab, maar is de
uitslag toegankelijk via de regionale XDS omgeving. Uiteraard
alleen met toestemming van de patiënt. Sinds kort hebben we het nog een stukje gemakkelijk
gemaakt: met nieuwe zoekfilters kan je sneller de juiste uitslag kan vinden.

Dagvoorzitterschap leveranciersbijeenkomst
Renie Heerbaart is behalve directeur van ZorgNetOost ook
voorzitter van RSO Nederland. In die hoedanigheid is zij door
het VIPP-programma voor de geboortezorg, Babyconnect
gevraagd om het dagvoorzitterschap voor de
leveranciersbijeenkomst van 17 mei op zich te nemen.
Centrale vraag van deze bijeenkomst die bij Zorgverzekeraars
Nederland in Zeis werd gehouden was of een keurmerk voor
geboortezorg-informatiesystemen zinvol en haalbaar is. Lees
meer…

Samenvatting brieven minister
De minister van VWS is er maar druk mee: het pakken van de
regie op gegevensuitwisseling. Hierover schrijft hij geregeld
brieven aan de Tweede Kamer. Omdat we ons kunnen
voorstellen dat je wel eens een brief mist of dat je geen tijd
hebt om de hele brief te lezen, maken wij er samenvattingen
en geven we de betekenis voor Twente aan. In april is een
brief geschreven over de behandeling van de Wegiz en
onlangs over de aankomende Europese wetgeving. Lees meer…
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@zorgnetoost.nl toe aan uw adresboek.

