Vierde Nieuwsbrief van Stichting IP-Zorg Wetsvoorstel electronische gegevensuitwisseling - IPZorg - Agenda care4VISIT - Netwerkinfrastructuur Care
- Kennispartner Isatis Cyber Security in beeld.

Bekijk de webversie

Secretariaat: Eikenlaan 141
2691 EC 's-Gravenzande
KvK: 76097854

Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
In deze Nieuwsbrief infomeren wij je over verschillende onderwerpen:
Wetsvoorstel electronische gegevensuitwisseling
IP-Zorg
Agenda
care4VISIT
Netwerkinfrastructuur Care
Kennispartner Isatis Cyber Security in beeld
Met vriendelijke groet,
het bestuur IP-Zorg.

Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling
Wetsvoorstel betreffende elektronische gegevensuitwisseling in de zorg uitgesteld
Eerder al werd de consultatieronde voor het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
uitgesteld tot 10 juni. Inmiddels is ook bekend geworden dat de behandeling van het wetsvoorstel in het
parlement ook doorschuift naar 2021.
Het belang van het wetsvoorstel blijft onverminderd groot. Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de
patiënt en tussen zorgaanbieders is nodig voor goede kwaliteit van zorg. Door gebrekkige elektronische
gegevensuitwisseling in de zorg worden vermijdbare fouten gemaakt, moeten mensen steeds weer opnieuw hun
verhaal vertellen, moeten zorgverleners gegevens steeds opnieuw intypen ten koste van de tijd voor patiënten
en worden onderzoeken onnodig herhaald.
Uiteraard is elke zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de eigen informatievoorziening. Op
basis van de nieuwe wet wordt de zorgaanbieder wel verplicht om gegevens elektronisch uit te wisselen. Ook
kunnen eisen aan taal en techniek worden gesteld en aan de zorgaanbieder worden opgelegd. Aanbieders van
informatietechnologieproducten of -diensten die de aangewezen gegevensuitwisseling ondersteunen, worden
met dit wetsvoorstel verplicht om deze producten of diensten te laten certificeren.
Cliënten merken van de nieuwe wet dat zij hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen, geen onnodige
onderzoeken hoeven te ondergaan en er minder kans is op foute diagnoses of niet passende behandelingen. Al
met al blijft dit wetsvoorstel voor de zorgsector van groot belang. Laten we hopen dat het begin 2021 ook door
het parlement wordt goedgekeurd.

IP-Zorg

Agenda

Iedereen die bij een zorgorganisatie werkt kan zich
aansluiten bij Stichting IP-Zorg. Aan deelname zijn
voor zorgorganisaties of hun medewerkers geen
kosten verbonden.

Werkgroep Compliance: Op 28 mei 15:00 uur,
wordt een virtuele werkgroep Compliance
gehouden.
Meer informatie is te vinden op cip.pleio, menu
Bestanden, Bestanden zichtbaar voor IP-Zorg,
Werkgroepen, Compliance.

Tot op heden hebben ruim 150 zorgmedewerkers en
medewerkers kennispartners zich aangesloten. De
nieuwsbrief wordt gemaild naar ruim 230
belangstellenden.
Lijkt ons initiatief je interessant voor collega’s
binnen en buiten je organisatie? Laat het ze weten!
Maak hen attent op (het bestaan van) Stichting IPZorg

Aanmelden bij IP-Zorg

Op 27, 28 en 29 oktober is in de Jaarbeurs het
Event Zorg & ICT gepland. Het is nog even
afwachten of de nieuwe data passen binnen de exitcriteria van de overheid.
Als de beurs doorgaat zijn bestuursleden van IPZorg aanwezig. We zijn bereikbaar via de stands
van onze kennispartners Infozorg en Isatis Cyber
Security.
Ook kun je vooraf met ons een afspraak maken;
mail naar secretaris@ip-zorg.nl
Werkgroep Techniek. Zie hiervoor onder
Netwerkinfrastructuur care in deze Nieuwsbrief.
Een overzicht van de werkgroepen staat op de
website. Wil je alsnog deelnemen aan een
werkgroep? Mail dan naar secretaris@ip-zorg.nl

Na je aanmelding voor IP-Zorg kun je je aanmelden
voor het kennis- en discussieplatform CIP.Pleio van
CIP-Overheid. Op dit platform is, in het hoofdmenu,
de groep IP Zorg opgenomen. Binnen deze groep
de onderdelen Agenda, Discussies en Bestanden.
Bij Bestanden vind je documenten die voor
aangeslotenen bij IP-Zorg en vooral voor de
werkgroepen van belang zijn.

De meest actuele informatie over actieve
werkgroepen is te vinden op cip.pleio. Bij
‘Bestanden’ is de map 'Werkgroepen' aangemaakt
met daaronder de mappen voor de verschillende
werkgroepen met actuele informatie, verslagen en
rapportages.

Kijk ook eens naar Vraagbaak Privacy onder Fora in
het hoofdmenu.
CIP-Overheid organiseert ook webinars; in mei is
het onderwerp ransomware. De streams van de
webinars zijn op YouTube te vinden door te zoeken
op CIP-Overheid.

care4VISIT
bezoekersapplicatie

Info aanmelden CIP.Pleio

Netwerkinfrastructuur
care
een opmaat voor de werkgroep Techniek
IP-Zorg organiseert op Woensdag 10 juni om
14:00 uur een bijeenkomst naar aanleiding van het
verschijnen van
de Handreiking generieke basisinfrastructuur ActiZ
en VGN. Spreker is Guido van Alphen, partner van
Coreon, samensteller van de handreiking.
Informatie over de Handreiking kun je hier vinden.
Guido licht het waarom, het wat en het hoe toe met
voorbeelden uit de praktijk. We gaan in gesprek
over wat dat betekent voor Informatiebeveiliging.
Deze bijeenkomst is bedoeld als opmaat voor de
werkgroep Techniek. In de werkgroep kunnen
onderwerpen uit de Handreiking verder worden
uitgewerkt. Denk daarbij aan onderwerpen als
"uitwisseling van gegevens", "portalen", "Mobele
Device Management", "authenticatie", "Stichting
NUTS", "Irma app" en vele andere.
De eerder geplande bijeenkomst op 31 maart heeft
niet plaatsgevonden.
Meld je aan bij onze Secretaris op
secretaris@ip-zorg.nl.
Deelnemers worden via Google Meet uitgenodigd.

Kennispartner GDPR Square heeft naast zijn
reguliere activiteiten een webgebaseerde
applicatie gemaakt voor de registratie van
bezoekers: care4VISIT. In België werken al 45
woonzorginstellingen naar tevredenheid met de
applicatie.
1) Flexibele en eenvoudige inrichting van de
agendaplanning volgens de door u gewenste
bezoekregeling. De agenda is ook eenvoudig
aanpasbaar aan veranderende omstandigheden.
Uiteindelijk loggen bezoekers in op een
gebruiksvriendelijke portal en reserveren daar hun
bezoek met de bewoner.
2) Digitale goedkeuringen via smartphone, tablet of
laptop/PC. Klanten kunnen echter ook op papier
werken, indien gewenst.
3) Vermijden van veiligheidsrisico’s.
GDPR Square zoekt drie zorginstellingen die
gedurende één maand een gratis pilot willen
opzetten.
GDPR Square wil op een maatschappelijk
verantwoorde manier ondernemen en hierom neemt
zij initiatieven om haar steentje bij te dragen en de
zorg te helpen waar mogelijk. Tot en met 31
augustus 2020 kunt u met een onbeperkt aantal
gebruikers en bezoekers met care4VISIT aan de
slag voor slechts een maandelijks bedrag van
€50,00, exclusief BTW. Vanaf 1 september 2020
kunt u met twee gebruikers op naam en met een
onbeperkt aantal bezoekers met care4VISIT aan de
slag voor een maandelijks bedrag van €79,00,
exclusief BTW.

Neem contact op met GDPR Square

Digitale Nieuwsbrief van IP-Zorg
Denk je dat berichten van IP-Zorg mogelijk interessant zijn voor een collega of andersoortige relatie, stuur deze
nieuwsbrief dan door of maak hen er op attent.
Abonneren is hier eenvoudig te regelen.

Kennispartner in beeld
In deze vaste rubriek van de Nieuwsbrief van IP-Zorg belichten we telkens een Kennispartner. In de eerste reeks stellen we hen nader
aan u voor. Daarna belichten we telkens een of meer van belang zijnde onderwerpen.

Voor je bedrijf heb je een motto opgegeven. Waarom heb je voor dit
motto gekozen? Hoe uit dit motto zich in je product of
dienstverlening?
Ons motto is ‘Uw veiligheid, onze Zorg’. Wij zijn specialisten op het gebied van Cyber Security, Compliancy en
Privacy in de Zorg (Care én Cure). Wij begrijpen dat dit voor de zorgbranche randvoorwaardelijke onderwerpen
zijn die niet de hoogste prioriteit hebben. Zorg verlenen aan de client staat centraal. Maar informatie beveiliging
en privacy zijn enorm belangrijk én integraal onderdeel van de manier hoe zorg verleent wordt. Daarom helpen
wij onze klanten in de Zorg op dit gebied; zodat zij maximaal kunnen zorgen voor de cliënten.
Lees meer >>>

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft opgegeven, of bij de Stichting IP-Zorg bent aangesloten, deelneemt of heeft
deelgnenomen aan één of meer Werkgroepen.

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 nieuwsbrief@ip-zorg.nl toe aan uw adresboek.

