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Algemeen
In deze factsheet leest u het Plan van Aanpak voor de resterende periode in het IGD Rijnmond
project. Deze factsheet beschrijft welke activiteiten en plannen uitgevoerd worden in de resterende
subsidieperiode.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met
 Anouk Schepers, coördinerend projectleider IGD Rijnmond, Samergo
 Vanessa Nijweide, projectleider implementatie, RijnmondNet

2

Startsituatie
Alvorens we beschrijven welke activiteiten we voor 2022 gepland hebben, stellen we de volgende
zaken vast:
➢ Het programma is zoals verwacht een innovatief project gebleken in plaats van het landelijk
aangekondigde implementatietraject;
➢ De eerste prioriteit in de regio wordt toegekend aan de uitwisseling tussen zorgverleners in
eerstelijn verloskunde en het ziekenhuis;
➢ Leveranciers werken nog aan hun visie en prijsmodel voor de realisatie van de diensten die
ze kunnen aanbieden;
➢ Afsprakenstelstel, informatiestandaarden en leveranciersproeven zijn nog in beweging/bezig
➢ De eerste landelijke proeven die met leveranciers zijn gedaan betroffen met name
uitwisseling tussen eerstelijn verloskunde en ziekenhuizen;
➢ De origenele aanpak van de subsidieaanvraag passend blijft bij een innovatief (en tevens
onzeker) project waarbij we stapsgewijs werken met steeds afgebakende scenario’s (hierna
ook wel use case genoemd)

Projectplanning
Aandachtspunten
-

Het project focust in 2022 op het implementeren van twee eerste use cases:
o Verloskundige publiceert en raadpleegt (Onatal, Orfeus, Vrumun)
o Ziekenhuis publiceert en raadpleegt (HiX)

-

Volgende use cases betreffen het ontsluiten van kraamzorg, echocentra en naar de patiënt
en haar PGO. Deze volgende use cases verlangen invulling van additionale randvoorwaarden,
zoals een juridisch kader (echo, PGO), geslaagde leverancierstesten (echo, kraamzorg) en
besluitvorming op kosten (allen). Als hieraan is voldaan op landelijk en regionaal niveau
kunnen de use cases worden ingepland.

-

Gedurende het hele project zal er extra aandacht uitgaan naar een informatie-analysetraject
waarin wordt gewerkt aan goede en uniforme registratie en informatiekwaliteit

-

Chipsoft verplangt voor haar oplossingsrichting HiX-versie 6.2. De actuele verwachting is
dat Franciscus Gasthuis & Vlietland daarom als eerste van start zal kunnen gaan, gevolgd
door het Erasmus MC. De andere ziekenhuizen nemen wel actief deel aan het project. Er ligt
aan het eind van 2022 een stappenplan klaar voor deelnemers/use cases die dan nog niet zo
ver zijn.
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Ruimte voor verlenging
De subsidieregeling geeft ruimte om de looptijd te verlengen tot 30-06-2023, zonder extra
subsidiegelden. Deze verlenging wordt overwogen.

Aansluiting VSV’s
Aansluiting van 1-4 additionele VSV’s wordt overwogen. Onderdeel van de aanpassing van de
subsidieaanvraag bij VWS is een aangepaste planning.

Randvoorwaarden/besluitvorming
Plan van aanpak
Begroting
Aansluiting 1-4 VSV’s
Verlenging looptijd tot 30-6-2023
Leveranciersselectie regionale oplossing
Dekking eenmalige implementatiekosten
Commitment structurele kosten
Contractering leverancier(s)

Januari-februari 2022
Januari-februari 2022
Januari-april 2022
Januari-februari 2022
Januari-februari 2022
Januari – maart/juni 2022
Januari – maart/juni 2022
Januari – maart 2022
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