InZicht regeling eOverdracht
De InZicht eOverdracht regeling is het Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling voor de
langdurige zorg, gericht op zorgorganisaties in de care (VVT en Gehandicaptenzorg). Deze regeling
heeft als doel om de informatie-uitwisseling te verbeteren, zodat de juiste zorg op de juiste plek
geleverd wordt. Voor de module eOverdracht geldt een maximale subsidie van € 200.000,- om dit te
realiseren.

De verpleegkundige overdracht (eOverdracht)
Verpleegkundigen en verzorgenden registreren tegenwoordig bijna alles digitaal, maar hebben desondanks nog
onvoldoende voordelen van de digitale verwerking. Het hergebruiken en uitwisselen van informatie moet effectiever
om de registratielast te verminderen. Het doel van de module eOverdracht is het beter organiseren van de informatieuitwisseling rond de verpleegkundige overdracht.
De InZicht eOverdracht regeling gaat uit van een eenduidige informatiestandaard (de informatiestandaard
eOverdracht van Nictiz) en dezelfde technische standaard (HL7 FHIR). Op deze manier is de integratie tussen alle
bronsystemen (van onder andere ziekenhuizen, verpleegzorg en thuiszorg) eenvoudiger. Uiteraard met als doel om de
registratielast te verminderen.
Hoe voldoet u aan de module eOverdracht?
Om in aanmerking te komen voor InZicht eOverdracht
gelden een aantal aanvraagcriteria die zijn opgesteld
door het Ministerie van VWS. Hieronder zetten wij de
belangrijkste criteria voor u op een rij. Raadpleeg voor
de exacte criteria de officiële documentatie.
•
•
		
•
		
		
		
•
		

Deelname aan de module PGO is vereist;
Een samenwerkingsverband, bestaande uit minimaal
twee care en twee cure instellingen, is vereist;
De ICT-oplossingen zijn generiek toepasbaar.
Dat betekent dat ze zo breed mogelijk moeten
worden gebruikt en geen maatwerkoplossing voor 		
uw instelling zijn;
De ICT-oplossingen voldoen aan de
afgesproken informatiestandaarden.

Waar helpt Enovation u mee?
Enovation helpt u met het gestructureerd overdragen
van de eOverdracht en het ondersteunen van de
samenwerking rond het transferproces. Hieronder leest
u een greep uit onze dienstverlening:
•
		
•
		
		
•
		
		
•
		

Het ontsluiten van de benodigde zorginformatie
bouwstenen (o.b.v. HL7 FHIR) en de aanvullende PDF;
Het verzenden van deze informatie, bestaande uit het
aanmeldbericht en de verpleegkundige overdracht, 		
naar de ontvangende zorgorganisatie;
Het bieden van een platform voor samenwerking
tijdens het transferproces (d.m.v. POINT) om de
administratieve last te reduceren;
Het bieden van een generieke oplossing om 			
meerdere use cases op te pakken;

Samenwerking rond het transferproces
Om het transferproces goed te laten verlopen is er meer nodig dan alleen een gestructureerde informatieoverdracht.
Er is veel afstemming nodig tussen verpleegkundigen, het transferbureau en de zorgorganisatie waarnaar verwezen
wordt. Complete informatie van de cliënt, inzicht in beschikbare plekken en een communicatiekanaal voorkomen
talloze telefoongesprekken. Enovation biedt met POINT een bewezen oplossing om de zorg rond het transferproces
optimaal te coördineren. De daadwerkelijke overdracht is – met de informatiestandaarden van het InZicht regeling –
slechts een druk op de knop.

