Nieuwsbrief Regionaal transferpunt

Beste leden van de projectgroep Regionaal Transferpunt,
Hierbij een nieuwsbrief met een update omtrent de stand van zaken aangaande het RTP.
Naast de nieuwsbrief ontvangen jullie het concept plan van aanpak implementatie ZorgDomein waarin
je veel van onderstaande onderwerpen ook terug vindt.
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Implementatie ZorgDomein
De implementatie van zorg start op 8 juni 2021 (dit heeft te maken met de beschikbaarheid van
ZorgDomein) en duurt 4 weken.
Fase 1: Inhoudelijke en technische inrichting
In de eerste twee weken wordt de transfermodule ingericht door de zorginstellingen met
ondersteuning vanuit Zorgdomein. Op dinsdag 8 juni wordt een centrale bijeenkomst gehouden ten
behoeve van de start, waarin de aanpak en acties voor die twee weken worden toegelicht.
De inrichting van het standaard zorgaanbod zal op afstand vanuit ZorgDomein plaatsvinden. De
zorginstelling dient dit zelf op maat te maken door aanbod te verwijderen wat niet van toepassing is en
teksten aan te passen/toe te voegen.
Fase 2: Uitrol in de organisatie
In de tweede twee weken worden verschillende webinars gehouden om op deze wijze de
eindgebruikers op te leiden voor het gebruik van ZorgDomein.
Vanuit Zorgdomein wordt het benodigde instructiemateriaal aangeleverd.
Vanuit de Zorginstellingen moet worden gezorgd dat iedereen over zijn accounts en
instructiemateriaal beschikt en waar nodig dat de werkprocessen helder zijn.
De weken worden afgerond met het verder functioneel testen ter voorbereiding op de Go-Live.
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Go- Live ZorgDomein
De Go-Live van ZorgDomein staat gepland op 6 juli 2021.
Op de dag van Go-Live starten de transferbureaus met het versturen van de plaatsingsverzoeken aan
de VVT. Eerder verstuurde verzoeken worden nog op de reguliere wijze afgehandeld.
Aan het eind van de week wordt per zorginstelling de check gedaan of de transfermodule naar behoren
werkt.
Actie: Communicatieplan opstellen – deadline 1 juni 2021 – voor planning zie Trello https://trello.com/c/D5yR6lwW
Startbijeenkomst
Op korte termijn volgt een startbijeenkomst met volgende onderwerpen:
 Toelichting route en planning inclusief een overzicht met de te nemen concrete stappen voor de
VVT instelling.
 Demonstratie ZorgDomein
o Plaatsingsverzoeken versturen/ontvangen voor transferverpleegkundige
o Intramuraal aanbod inzichtelijk maken per locatie/per regio/gehele organisatie
o Extramuraal aanbod inzichtelijk maken per team/per regio/gehele organisaties
Uit dit verhaal wordt duidelijk welke keuzes de zorginstellingen kunnen maken voor de inrichting
(binnen de kadering van de implementatie aanpak) en daarbij wordt ook duidelijk uitgelegd wat de
impact is van de verschillende keuzes.
 Toelichting implementatie
 Toelichting inhoudelijke en technische inrichting
Via datumprikker ontvangen jullie een uitnodiging voor een inventarisatie, niet ontvangen? Gebruik
dan de volgende link. https://datumprikker.nl/prxnhaqu4g2yprms
Vergaderreeks regionale projectgroep
Mijn voorstel is direct na de startbijeenkomst de vergaderreeks van de regionale projectgroep weer op
te starten en dit overleg te gebruiken voor, in ieder geval, de volgende onderwerpen:
 Terugkoppeling andere werkgroepen en stuurgroep
 Stand van zaken
 Bijwerken Trello-bord
Project-, werk- en stuurgroepen
Naast de huidige regionale projectgroep en de stuurgroep zullen er werkgroepen opgericht moeten
worden die werken aan specifieke onderdelen.
In de bijlage een overzicht van de huidige project- en stuurgroep.
In dit bestand zit ook een voorstel voor een werkgroep technische inrichting ZorgDomein en
werkgroep werkwijze. En zijn er invul-tabbladen voor projectgroepen van de verschillende
organisaties.
De huidige regionale projectgroep zal moeten worden aangevuld en/of aangepast worden met een
projectleider per zorginstelling (VVT)
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Werkgroep per zorginstelling (VVT)
Iedere zorginstelling stelt voor de duur van de implementatie een projectleider aan binnen de eigen
organisatie (deadline 14 mei 2021). De projectleider stelt binnen de eigen zorginstelling een werkgroep
samen om de implementatie te realiseren (deadline 25 mei 2021). De projectleider neemt deel aan het
regio projectgroep overleg.
De taken van de projectleider/werkgroep per zorginstelling zijn:
 Zorgen voor voldoende capaciteit om binnen de gestelde doorlooptijd live te gaan met de
transfermodule;
 ZorgDomein beheerder aanstellen en ZorgDomein training volgen;
 Zorgaanbod inrichten voor de locatie(s) en wijkteams;
 Accounts instellen binnen Zorgdomein voor de verschillende rollen binnen de organisatie die met
ZorgDomein gaan werken.
 Binnen de zorginstelling regelen dat de medewerkers die met de transfermodule gaan werken
tijdig worden geïnformeerd en ook de webinars volgen in het kader van opleidingen.
 Als contactpersoon optreden voor de ZorgDomein consultant.
Actie: Iedere zorginstelling stelt voor de duur van de implementatie een projectleider aan binnen de
eigen organisatie - aan de 4 VVT´s het verzoek projectleiders voor hun instelling door te geven –
deadline 14 mei 2021
Actie: de projectleiders van de VVT´s stelt binnen de eigen zorginstelling een werkgroep samen om de
implementatie te realiseren – deadline 25 mei 2021
Werkgroep technische inrichting ZorgDomein
Vanuit de VVT-instellingen dienen contactpersonen naar voren te worden geschoven waarmee
ZorgDomein de verdere voorbereiding kan afronden. Doel is om per zorginstelling vast te stellen:
 Voor hoeveel locaties de instelling de intramurale zorg zichtbaar wil maken voor het ziekenhuis
(let op kan afwijkend zijn voor huisartsen, is out-of scope);
 Naamstelling van deze schermvermelding (locaties)
 Standaard/alternatieve schermvermelding
 Voor extramurale zorg het aantal teams bepalen met bijbehorende postcode;
 Impact op eventuele huidige contract of nieuwe contract.
Actie: aan jullie het verzoek contactpersonen door te geven die deel kunnen nemen in de werkgroep
technische inrichting ZorgDomein (zie bijgevoegd overzicht voor een eventueel voorstel) – deadline 14
mei 2021.
Projectleider plant vervolgens de afspraken
Aanscherpen regionale (werk)afspraken
Een van de uitganspunten bij de implementatie van ZorgDomein is dat er tijdens de implementatie
geen discussie mag ontstaan over de regionale (werk)afspraken.
Dit betekent dat er tot 1 juni 2021 de tijd is de regionale werkafspraken aan te scherpen en af te
stemmen.
Werkafspraken – deadline 1 juni 2021
Momenteel wordt er hard gewerkt aan werkafspraken voor het RTP.
Is het een idee hiervoor een vaste werkgroep te maken die wekelijks terugkoppelt aan de regionale
projectgroep RTP?
Aanscherpen Regionale afspraken – deadline 1 juni 2021
Het aanscherpen van de bestaande regionale afspraken is voornamelijk een papieren aangelegenheid
waarin de concrete werkafspraken later ingevoegd worden.
De projectleider past de huidige afspraken aan zal deze delen voor op- en/of aanvullingen met de
regionale projectgroep RTP – voor planning zie Trello - https://trello.com/c/LcPU4UB4
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Concept plan van aanpak Implementatie ZorgDomein
In de bijlage vinden jullie het concept plan van aanpak Implementatie ZorgDomein.
Actie: aan jullie het verzoek dit concept plan van aanpak door te nemen en eventuele op- en/of
aanmerkingen uiterlijk 30 april 2021 – voor planning zie Trello - https://trello.com/c/1RO6Dry1
Overzicht acties en gevraagde reacties
Tot slot een overzicht van acties en gevraagde reacties die voortvloeien uit deze nieuwsbrief.
o Communicatieplan opstellen – deadline 1 juni 2021 – voor planning zie Trello https://trello.com/c/D5yR6lwW
o Via datumprikker ontvangen jullie een uitnodiging voor een inventarisatie, niet ontvangen?
Gebruik dan de volgende link. https://datumprikker.nl/prxnhaqu4g2yprms
o Doorgeven projectleider per instelling – deadline 14 mei 2021
o doorgeven samengestelde werkgroep per instelling– deadline 25 mei 2021
o contactpersonen doorgeven die deel kunnen nemen in de werkgroep technische inrichting
ZorgDomein (zie bijgevoegd overzicht voor een eventueel voorstel) – deadline 14 mei 2021.
o Is het een idee hiervoor een vaste werkgroep te maken die wekelijks terugkoppelt aan de
regionale projectgroep RTP?
o Doornemen concept plan van aanpak door te nemen en eventuele op- en/of aanmerkingen
uiterlijk 30 april 2021 – voor planning zie Trello - https://trello.com/c/1RO6Dry1

Bovenstaande is ook verwerkt in het concept plan van aanpak implementatie ZorgDomein en het
Trello bord Trello Regionaal Transferpunt
Nog geen lid? Meld je aan via de volgende link toevoegen als lid van bord

